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MINISTERUL 

E D U C A Ţ I E I  

N A Ţ I O N A L E  

 
TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL 

an scolar 2016- 2017 sem. II 
 

 

Nr. 
crt. 

Tema ședinței de lucru Obiective Data Responsabil Obs. 

1. 

- Constituirea posturilor 
didactice/catedrelor 

- Avizarea proiectului planului de 
încadrare an şc. 2017–2018 

F
eb

ru
ar

ie
 2

01
7 

Directorii  

- Parcurgerea etapelor prevăzute în 
metodologia de mobilitate a personalului 
didactic de predare din învăţământul 
preuniversitar în anul şc. 2017 – 2018, 
anexa la OMEN nr.5739 / 14.11.2016 

 Directorii 
Responsabil 
comisie 
"Tehnologii" 

- Simularea Examenului de Bacalaureat  

- Olimpiade şi concursuri   

- Stabilirea tipurilor de activități care se vor 
organiza în săptămâna „Să știi mai multe 
să fii mai bun” 

- Durata acestora, modalități de 
organizare și stabilirea 
responsabilităților 

Comisia 
diriginților 

- Diverse  

2. 

- Prezentarea şi aprobarea raportului de 
analiză a activităţii din sem. I şi a măsurilor 
pentru realizarea sarcinilor prevăzute în 
planul managerial pentru sem. II 

- măsuri de îmbunătățire a 
activității 

M
ar

ti
e 

20
17

 

Directorii 
 

 

- Revizie ROI - îmbunătățirea stării disciplinare 
a elevilor 
- cunoașterea de către toate 
cadrele didactice a eventualelor 
reglementări prevăzute în ROI 

 

- Analiza rezultatelor obţinute la olimpiade 
şi concursuri, simulare examen 
bacalaureat 

- prezentarea rezultatelor și a 
planurilor de măsuri pentru 
îmbunătățirea rezultatelor la 
examenul de bacalaureat 

Responsabil 
comisie 
"Tehnologii" 

- Discutarea şi avizarea graficului de 
desfăşurare a examenelor de certificare a 
competenţelor profesionale 

 

- Propuneri şi avizarea structurii Comisiilor 
pentru certificarea competențelor 
profesionale 

 

- Avizarea activităților din cadrul 
programului „Să știi mai multe să fii mai 
bun”, săptămâna - Școala Altfel 

  

- Mișcarea personalului didactic   

- Acordarea gradațiilor de merit - prezentarea rapoartelor de 
autoevaluare în plenul CP a 
cadrelor didactice în vederea 
participării la concursul pentru 
obținerea gradației de merit 

 

- Diverse   



3. 

- Mișcarea personalului didactic - discutarea și analizarea 
cererilor depuse pentru 
reîncadrarea în funcția de 
personal didactic, a cadrelor 
didactice care au avut calitatea 
de titular și care nu au depășit cu 
3 ani vârsta de pensionare, 
raportată la data de 1 sept. 2016 
(dacă e cazul) 

A
p

ri
lie

 2
01

7 

Directorii, 
Membrii 
Comisiei de 
mobilitate 

 

- Finalizarea centralizării activităților care 
se vor desfășura în săptămâna Școala 
Altfel 

- Comunicări şi monitorizarea activităţilor 

- Probleme referitoare la evaluarea 
elevilor, metode şi mijloace de învăţământ 

- Analiza stării disciplinare 

4. 

- Analiza activităţii unor compartimente - prezentarea situațiilor statistice 
și a planurilor remediale 

M
ai

 2
01

7 Directorii  

- Comunicări şi monitorizarea activităţii Membrii CEAC 

- Încheierea anului şcolar (cls. a XII–a) Diriginţii 

5. 

- Validarea raportului privind situaţia 
şcolară semestrială şi anuală a elevilor 
fiecărei clase şi a notelor la purtare mai 
mici de 7 

- prezentarea situațiilor statistice 

Iu
n

ie
 2

01
7 

Directorii 
Membrii CEAC 
Comisia 
diriginților 

 

- Raport anual de evaluare internă a 
calităţii educaţiei 2016 – 2017 

- Analiza parcurgerii materiei şi evaluării 
ritmice a elevilor 

- Probleme organizatorice ale examenelor 
de sfârşit de an şcolar / ciclu de 
învăţământ 

- Probleme specifice sfârşitului de an 
şcolar 

 

 

Notă: Tematica poate fi modificată în funcţie de situaţiile nou apărute în instituţia de învăţământ, pe parcursul 
anului şcolar. 
 

 

 

Director,           Dir. adjunct, 
prof. Tittes-Gherman Mihaela        prof. Cioc Bianca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


