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COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 
MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 
Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie 

Anul şcolar 2018-2019 
 

LUNA TEMATICA RESPONSABILITĂŢI 

SEPT. 

2018 

1.  Încadrarea personalului didactic, didactic-auxilar şi nedidactic 

2.  Aprobarea învăţătorilor şi a diriginţilor 

3.  Aprobarea componenţei comisiilor metodice şi responsabililor  

acestora 

4.  Aprobarea comisiilor funcţionale şi a componenţei nominale a 

acestora 

5.  Aprobarea transferurilor şi a efectivelor de elevi pe clase 

6.  Aprobarea contravalorii mesei zilnice la cantină, regiei de 

internat, regiei de cantină şi de valorificare a resturilor alimentare 

7.  Evaluarea finală personalului didactic şi didactic-auxilar, 

aprobarea calificativelor pentru anul şcolar 2017-2018 

8.  Aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor Consiliului de  

Administraţie și Consiliului Profesoral  

9.  Aprobarea orarului şcolii și a schemelor orare 

10.  Aprobarea serviciului pe școală 

11.  Aprobarea fişelor posturilor  

12.  Aprobarea planului managerial 2018-2019 şi a programului 

managerial al activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 2018-

2019 

13.  Aprobarea contractului educaţional 

14.  Aprobarea comisiei de selecţionare a documentelor la nivelul 

Colegiului Naţional ,,Octavian Goga”, ca unitate creatoare şi 

Director, Director adjunct 
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deţinătoare de documente. 

15.  Aprobarea responsabilului cu gestionarea manualelor şcolare 

16.  Diverse 

OCT. 2018 1. Informare privind  acordarea  burselor 

2. Validarea statului de personal 

3. Aprobarea organigramei 

4. Planul de măsuri şi planul  operaţional de asigurare a securităţii 

elevilor şi de prevenire a violenţei şcolare pentru anul şcolar 2018-

2019 

5. Situaţia manualelor şcolare. 

6. Aprobarea planului de măsuri privind îmbunătățirea rezultatelor 

la examenele naționale  

7. Validarea raportului asupra stării învăţământului în Colegiul 

Naţional „Octavian Goga” pentru anul şcolar 2017-2018  

8. Prezentarea raportului de evaluare internă a CNOG pentru anul 

școlar 2017-2018 

9. Aprobarea planului anual de formare profesională (perfecționare) 

10. Desemnarea grupului de lucru pentru elaborarea codului etic 

11. Prezentarea programului dedicat celebrării CENTENARULUI 

MARII UNIRI 

12. Diverse 

Director adjunct 

 

Director, Director adjunct 

 

 

 

Karácsony Maria 

 

Director 

Director adjunct  

 

Director 

 

Prof. Eros Maria 

 

Director  

 

 

NOI. 2018 1. Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 

2019-2020 

2. Aprobarea nominală a elevilor care beneficiază de burse 

3. Probleme ale elevilor 

4. Avizarea proiectului de buget pentru anul 2019 

5. Informare - dezbatere: frecvența elevilor la ore 

6. Diverse 

Director 

 

Director adjunct 

Reprezentantul elevilor în CA 

Director 

Prof. Dincă Liviu 

Director 

DEC. 2018 1. Raport cu privire la parcurgerea programelor şcolare 

2. Stadiul pregătirii elevilor pentru olimpiadele şcolare 

3. Informare – dezbatere: notarea ritmică a elevilor  

4. Aprobarea opţiunilor elevilor claselor terminale pentru examenul 

Director , responsabili comisii 

metodice 

Bokor Zsuzsa 

Director, director adjunct 
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de bacalaureat 

5. Aprobarea concediilor de odihnă ale personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

6. Diverse 

 

Director adjunct 

IAN. 2019 1. Folosirea fondurilor alocate şi a celor procurate prin mijloace 

proprii la dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii 

2. Aprobarea planului de venituri şi cheltuieli 

3. Aprobarea procedurilor 

4. Diverse 

Contabil şef 

 

Director, contabil şef 

Director 

 

FEB. 2019 1. Prezentarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2019-

2020. 

2. Aprobarea tematicii lucrărilor pentru atestarea competenţelor 

profesionale de informatică şi lingvistice 

3. Probleme ale elevilor 

4. Analiză-dezbatere: situaţia parcurgerii programelor şcolare  

5. Stabilirea şi aprobarea condiţiilor specifice pentru etapa de 

pretransfer 

6. Aprobarea comisiei de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ 

7. Diverse 

Director, director adjunct 

 

Director, prof. Eros Maria, Prof. 

Burlacu Mihaela 

Președinte CȘE 

Director, director adjunct 

 

MAR. 2019 1. Analiză-dezbatere: situaţia parcurgerii programelor şcolare la 

disciplinele examenului de bacalaureat şi Evaluare naţională 

2. Aprobarea comisiilor de examen pentru atestatele profesionale 

3. Analiza-dezbatere: rezultatele simulărilor examenelor naţionale 

4. Aprobări specifice etapelor privind mobilitatea personalului 

didactic 

5. Diverse 

Director  

 

Director 

 

Director, director adjunct 
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APR. 

2019 

1. Analiza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare şi alte 

concursuri şcolare. Măsuri.  

2. Programul activităţilor educative „Școala Altfel!” 

3. Informare-dezbatere: notarea ritmică a elevilor 

4. Informare-dezbatere: frecvenţa elevilor la ore 

5. Aprobări specifice etapelor privind mobilitatea personalului 

didactic 

6. Diverse 

Director 

 

Director 

Prof. Bokor Zsuzsa 

Prof. Dincă Liviu 

Director  

 

MAI 2019 1. Aspecte concrete legate de activităţile de informare şi consiliere 

profesională la nivelul claselor a VIII-a şi a XII-a. 

2. Măsuri organizatorice pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

examenului de bacalaureat, a evaluării naţionale şi a admiterii în 

clasa a IX-a de liceu.  

3.  Aprobarea proiectului CDS pentru anul scolar 2019-2020  

4. Aprobări specifice etapelor privind mobilitatea personalului 

didactic 

4. Diverse 

Director adjunct 

 

Director, director adjunct 

 

  

Director 

IUNIE 

2019 

 

 

 

 

1. Măsuri organizatorice pentru încheierea în bune condiţii a anului 

şcolar pentru toţi elevii. 

2. Pregătirea vacanţei mari – propuneri pentru igienizarea şi 

pregătirea spaţiilor de şcolarizare în vederea deschiderii în bune 

condiţii a noului an şcolar. 

3. Aprobări specifice etapelor privind mobilitatea personalului 

didactic 

4. Diverse. 

Director 

 

 

Director, director adjunct 

 

 

IULIE-

AUGUST 

2019 

În funcţie de problematica ce necesită a fi abordată.  

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. Dumbravă Magdalena-Camelia 


