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 TEMATICA ŞI CALENDARUL                                              

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

în semestrul I al anului școlar 2020-2021 

 

 
Termen Tematica 

 

 

 

 

 

 

Marți, 

08.09.2020 

 

1. Prezentarea structurii anului școlar 2020-2021 

2. Discutarea și avizarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor la Colegiul 

Tehnic Dinicu Golescu, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SarS-CoV2, conform legislației în vigoare (OMEC nr.5487/ 

31.08.2020, ghidurile privind masuri sanitare si de protective în unitatile de învatamânt 

preuniversitare în perioada pandemiei COVID -19) 

3. Validarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative 

4. Validarea componenței Consiliului de Administrație, repartizarea sarcinilor membrilor 

Consiliului de Administrație 

5. Validarea secretarului Consiliului Profesoral și a secretarului Consiliului de Administrație 

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/


6. Validarea membrilor comisiei CEAC 

7. Discutarea și aprobarea comisiilor permanente, provizorii și temporare, pentru anul școlar 

2020-2021 

 

8. Discutarea și aprobarea Regulamentului Intern al Colegiului Tehnic Dinicu Golescu, 

discutarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Tehnic 

Dinicu Golescu, forma revizuita, pentru anul școlar 2020-2021. 

9. Acordarea avizului pentru încadrarea în regim de cumul/PCO pentru posturile 

didactice/catedrele vacante neocupate pentru anul școlar 2020-2021. 

10. Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar. Acordarea calificativelor pentru cadrele 

didactice și didactice auxiliare pentru anul școlar 2019/2020. 

11. Probleme curente ale școlii, stabilirea tarifelor de cazare, masă și parcare, stabilirea 

priorităților privind cazarea în cămin. 

12. Comunicări și discuții 

13. Transferuri ale elevilor 

Joi, 

17.09.2020 

 

1. Probleme curente ale școlii ( discutarea și aprobarea solicitărilor de cazare in cămin, 

aprobarea listei diriginților pentru anul școlar 2020-2021, distribuirea tabletelor primite de la 

Primăria sector 1). 

2.Comunicări și discuții 

Marți, 

22.09.2020 

 

 

 

 

1. Discutarea și aprobarea  scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor la Colegiul 

Tehnic Dinicu Golescu pentru clasa 3B profesională, în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SarS-CoV2, conform legislației în vigoare 

2. Comunicări și discuții 

 

 

 

 

 

Miercuri, 

30.09.2020 

1. Discutarea și aprobarea modalitatii de organizare a concursului / testării de ocupare a 

posturilor /catedrelor care se vacantează in anul școlar 2020-2021, in conformitate cu 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic 

2. Organizarea concursului pentru cadrele didactice calificate în vederea ocuparii posturilor 

didactice din unitate care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 

3. Validarea membrilor comisiei CEAC, pentru anul școlar 2020-2021 



4. Probleme curente ale școlii 

5. Comunicării și discuții (Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de 

Granturi pentru Licee, titlul subproiectului: Elevi motivați pentru succes școlar, Anul III,  

Acord de grant nr. 659/SGL/R II/02.10.2018 și aprobarea Regulamentului proiectului Masă  

caldă gratuită, aprobat prin HCL a Primăriei sectorului 1 proiectul Masă caldă gratuită, 

conform HCL al Primăriei sector 1). 

 

Miercuri, 

02.10.2019 

 

  1. Discutarea și avizarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor la Colegiul Tehnic    

Dinicu Golescu, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu 

virusul SarS-CoV2, conform legislației în vigoare 

   2. Comunicări și discuții 

 

 

 

 

 

 

 

Joi, 

08.10.2020 

1. Discutarea și aprobarea fișei postului și a fișei de evaluare pentru personalul didactic , 

didactic auxiliar și personal nedidactic pentru anul școlar 2020-2021. 

2. Aprobarea formațiunilor de studiu pentru anul școlar 2020-2021.  

 3. Aprobarea graficului serviciului pe școală al personalului didactic pentru anul școlar 2020-

2021 

4. Discutarea si validarea Planului de activitati educative, extrascolare si extracurriculare si a   

Planului managerial al coordonatorului de proiecte si programe educative , 2020-2021 

 5. Aprobarea criteriilor specifice de acordare a burselor sociale. Discutarea și validarea listei 

beneficiarilor de burse sociale pentru semestrul 1, an școlar 2020-2021 

6. Discutarea și validarea listei beneficiarilor de burse profesionale pentru luna septembrie, 

2020. 

7. Comunicări și discuții 

 

Luni, 

12.10.2020 

1.  Validarea rezultatelor de la concursul / testarea pentru ocuparea posturilor /catedrelor care 

se vacantează in anul școlar 2020-2021, in conformitate cu Metodologia cadru privind 

mobilitatea personalului didactic, în vederea încheierii contractului de muncă. 

2. Probleme curente ale scolii 



3.Comunicări și discuții 

 4.Discutarea si aprobarea echipei proiect ROSE  

 

Miercuri, 

28.10.2020 

 

 

 

 

1. Prezentarea și aprobarea calendarului si a tematicii Consiliului de Administratie si a 

Consiliului Profesoral pe semestrul I, an scolar 2020 – 2021;  

2. Analiza și validarea   documentelor manageriale pentru anul scolar 2020 – 2021: Raportul 

privind starea si calitatea invatamantului in anul scolar 2019 – 2020, Planul de activitati pe 

semestrul I si Planul managerial pentru anul scolar 2020 – 2021, Planul de actiune al scolii 

revizuit, Planul operational 2020 – 2021 pentru implementarea PAS, Programul de 

dezvoltare al sistemului de control managerial; 

3. Prezentarea si validarea organigramei unitatii de invatamant; 

4.  Prezentarea și aprobarea graficului de asistente la ore al directorului si directorului adjunct; 

5. Discutarea și aprobarea Planului de activitati educative, extrascolare si extracurriculare si a 

Planului managerial al coordonatorului de proiecte si programe educative 

6. Discutarea si aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Colegiului Tehnic 

Dinicu Golescu și  Regulamentul Intern al Colegiului Tehnic Dinicu Golescu, an școlar 

2020-2021- dezbaterea  prevederilor referitoare la responsabilitățile personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic,  Procedura generală de intervenție la nivelul unității de 

învățământ în situații de violență, sancțiuni aplicate elevilor, conform ROF și a statutului 

elevului, atribuțiile profesorului de serviciu, conform noului ROFUIP, aprobat prin OMEC 

nr.5447 din 31.08.2020 

7. Analiza  și aprobarea   fișei postului și a fișei de evaluare pentru personalul didactic , 

didactic auxiliar și personal nedidactic pentru anul școlar 2020-2021. 

8. Probleme curente ale școlii,prezentarea documentelor  privind proiectul Elevi motivați 

pentru succes școlar, anul III, proiect ROSE și discutarea și avizarea Regulamentului 

proiectului Masă caldă gratuită, aprobat prin HCL a Primăriei sectorului 1 



9. Comunicari si discutii 

 

Joi  

5.11.2020 

 

1. Discutarea solicitarilor agentilor economici privind învățământul dual, clasele 1A si 1C 

2. Probleme curente ale scolii 

3. Comunicari si discutii 

Vineri 

20.11.2020 

 

1. Discutarea rectificarii bugetului pentru anul 2020, solicitat  

2.Comunicari si discutii 

 

 

 

 

 

 

 

Miercuri, 

25.11.2020 

    1. Prezentarea Metodologiei de organizare a Programului naţional ,,Şcoala altfel  

    2. Aprobarea echipei de coordonare a Programului naţional ,,Şcoala altfel”  

    3. Aprobarea calendarului de derulare a Programului naţional ,,Şcoala altfel”  

4. Aprobarea listei nominale cu cadrele  didactice inscrise  la grade didactice 

5. Aprobarea  planului de măsuri remediale pentru sporirea calității rezultatelor elevilor din 

clasele terminale la examenul de Bacalaureat și celelalte examene de sfârșit de ciclu 

6. Analiza activității comisiei privind prevenirea violenței în mediul școlar și a măsurilor 

aplicate la nivelul unității școlare 

 

7. Analiza și evaluarea activităților de îmbunătățire și evaluare internă a calității, realizate  în 

anul școlar 2019-2020 și propuse pentru anul școlar 2020-2021 

8. Completarea și aprobarea comisiilor pentru inventariere şi casare 

 

9. Aprobarea graficului de desfășurare  al examenelor de diferenţe pentru clasa a XI-a seral, 

sem.II,  ciclul superior al liceului 

10.  Discutarea și validarea planului de școlarizare 2021-2022 

11.  Comunicări şi discuţii 

Miercuri, 

16.12.2020 

 

1. Discutarea şi aprobarea propunerilor privind Proiectul planului de şcolarizare şi 

fundamentarea acestuia pentru anul şcolar 2021-2022, precum și aprobare CDS și CDL 

2. Analiza activității de pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat 2021, precum 



 

 

 

 

 

 

 

 

și în vederea participării la concursurile și olimpiadele școlare 

 

3. Aprobarea programului de vacanță și a permanenței 

 

4. Adoptarea proiectului de buget pentru anul 2021 și avizarea execuției bugetare la nivelul 

instituției de învățământ si inaintarea spre aprobare Consiliului Local 

 

5.  Discutarea Programului anual de achiziții pentru anul 2021 

6. Discutarea cererilor de transfer 

 

7. Aprobarea graficului concediului de odihnă pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic în anul 2021  

8. Aprobarea criteriilor de constituire a asamblurilor sportive/ artistice şi numărul acestora 

9. Aprobarea masurilor organizatorice privind desfăşurarea simulărilor examenului de 

Bacalaureat 

10. Comunicări și discuții 

Vineri, 29 

ianuarie 

2020 

1. Validarea situaţiei la învăţătură pe semestrul I, an școlar 2020-2021 

2. Probleme curente ale școlii în vederea începerii semestrului II, al anului școlar 2020 – 2021 

3. Comunicări și discuții 

 

 
 

 

DIRECTOR, 

Prof.Ing. Rudnic Mona-Aliss 

 
 

 

 

 


