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TEMATICA ȘI GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A ȘEDINȚELOR 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 (semestrul II, an şcolar 2018/2019) 

 

 

 14.02.2019 

1. Aprobarea componenței Comisiei pentru organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2019-20120, și 

respectiv, a procedurii de admitere aferente; 

2. Aprobarea activității de îmbunătățire a calității ”Revizuirea procedurilor în cadrul 

Sistemului de controlintern/managerial”; 

3.Propunerea și aprobarea condițiilor specifice de ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor vacante pentru anul școlar 2019-2020; 

4. Aprobarea Fișei de vacantare pentru anul școlar 2019-2020; 

5. Aprobarea Procedurii referitoare la organizarea și desfășurarea în cadrul Liceului 

Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani a concursului de ocupare a posturilort 

didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimțit/pretransfer 

consimțit și a altor etape de mobilitate pentru anul școlar 2019-2020; 

6. Alte probleme. 

 

 22.02.2019 

1. Avizarea cererilor de transfer de la unitatea noastră de învățământ la alte unități 

școlare; 

2.Aprobarea cererii de transfer de la altă unitate de învățământ la unitatea noastră 

școlară; 
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3.Aprobarea cererii de menținere în activitate prin prelungirea Contractului individual 

de muncă peste vârsta de pensionare, la nivelul unității noastre școlare a doamnei 

Grecu Elena; 

4.Aprobarea propunerilor privind componența Comisiei de înscriere a copiilor în 

învățământul primar pentru anul școlar 2019-20120; 

5.Propunerea de criterii specifice de departajare a copiilor care solicită înscrierea în 

clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020, în cazul în care numărul avestora 

depășește numărul de locuri prevăzute în planul de școlarizare; 

6.Alte probleme. 

 

 05.03.2019 

1.Aprobarea criteriilor specifice de departajare a copiilor care solicită înscrierea în 

clasa pregătitoare în anul școlar 2019-2020, după emiterea ”Avizului de legalitate” de 

către Compartimentul juridic al Inspectoratului Școlar Județean Iași; 

2.Aprobarea componenței Comisiei de organizare și desfășurare a Programului 

național ”Școala altfel”; 

3.Aprobarea Programului de activități pentru programul național ”Școala altfel” 

(15.04.2019 – 19.04.2019); 

4. Prezentarea Raportului de activitate pe semestrul I a anului școlar 2018-2019; 

5.Aprobarea  Planului managerial pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-

2019; 

6.Aprobarea componeței comisiilor de organizare și desfășurare a simulării probelor 

de examen pentru Evaluarea Națională și a probelor scrise ale examenului de 

Bacalaureat Național în anul școlar 2018-2019; 

7.Alte probleme. 

 

 27.03.2019 

1.Validarea listei candidaților admiși în etapa I, faza a II-a în clasa pregătitoare în anul 

școlar 2019-2020, după aplicarea criteriilor specifice atât pentru învățământul 

tradițional, cât și pentru alternativa educațională step by step; 

2.Aprobarea sumei necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice. 

3.Prezentarea raportului ROSE privind stadiul implementării și activitățile desfășurate 

în trimestrul I al anului financiar 2019; 



4.Prezentarea rezultatelor (în procente) obținute la simulările de la Evaluarea 

Națională și Bacalaureatul National din sesiunea martie 2019; 

5.Alte probleme. 

 

 17.04.201 

1.Stabilirea componenței Comisiei pentru organizarea și desfășurarea EN pentru 

clasele 2-4-6; 

2.Alte probleme 

 

       22. 05. 2019 

 

1. Analiza raportului întocmit de comisia de verificare a ritmicităţii notării şi 

stabilirea măsurilor ce se impun; 

2. Analiza situaţiei la învăţătură şi frecvenţă a elevilor claselor a XII-a .  

Măsuri ce se impun pentru creşterea procentajului la examenul de bacalaureat şi 

la examenele de certificare profesională. 

3. Prezentarea situaţiei privind comanda de manuale . 

4. Aprobarea programului de informare şi instruire a elevilor si părinţilor cu 

privire evaluările externe şi la examenul de admitere. 

5. Analiza modului în care s-a realizat conlucrarea între învăţătorii claselor a 

IV-a şi profesorii care vor preda  la aceste clase în anul şcolar următor.    

6. Alte probleme. 

 

        14.06.2019 

 

1. Aprobarea fişelor de evaluare a personalului didactic şi nedidactic pentru 

anul şcolar 2018-2019. 

2. Elaborarea programului de igienizare generală a şcolii și a realizării 

condiţiilor minime pentru obţinerea avizului sanitar. Atragerea de surse de finanţare 

extrabugetare în vederea diminuării cheltuielilor cu igienizarea şcolii şi reparaţiile 

curente. 

3. Aprobarea concediilor cadrelor didactice . 

4. Aprobarea programului de activităţi educative pentru perioada vacanţei de 

vară. 
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