
 

 

Colegiul Tehnic “Ioan C. Ştefãnescu” Iaşi 

 

 

Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de administraţie 

 

pe semestrul al II-lea, an şcolar 2021-2022 

 

 

 

 Tematica Data Responsabil 

1 a) Prezentarea Raportului de analiza pe 

semestrul I, an şcolar 2021-2022, CEAC si 

SCIM 

b) Prezentarea legislatiei referitoare la miscarea 

personalului didactic,calendar, etape; 

c) Validare grafic CA , CP, grafic de 

monitorizare,; 

d) Analiza  rezultatelor simularii de 

bacalaureat- plan de imbunatatire 

e) Prezentarea graficului de desfasurare a 

proiectului de popularizare al scolii « O zi 

elev la Stefanescu ! »- planificarea 

participarii scolilor gimnaziale. 

f) Organizatorice 

 

 

 

 Februarie 

2022 

 

 

 

Directorii 

Consilier educativ 

Comisia organizare 

simulare 

Sefi de catedre 

 

2 a) Ritmicitatea notării si frecventa la ore 

b) Prezentarea raportului procesului de 

autoevaluare la CEAC;Validarea raportului 

de monitorizare  externa 

c) Stadiul pregatirii suplimentare pentru 

bacalaureat; 

d) Stadiul desfasurarea proiectului “O zi elev 

la Stefanescu!” 

e) Pregatirea vizitei din programul Erasmue. 

f) Organizatorice: stadiul pregatirii pentru 

Olimpiade si Concursuri 

 

 

 

 

 

 Martie 

2022 

 

Directorii, 

 

Membrii CEAC 

 

 

 

Sefi de arii 

curriculare 

 

 

 

3 a) Propuneri pentru desfasurarea Zilelor 

Şcolii ; 

b) Programul de pregătire pentru bacalaureat 

2022 si concursuri scolare ;  

c) Ritmicitatea notarii si monitorizarea 

absentelor; 

d) Probleme organizatorice : popularizarea 

scolii “ O zi elev la Stefanescu!” 

 

 

  Aprilie 

2022 

 

Directorii 

Membrii CA 

 



 

4 a) Participarea la Targul ofertelor 

educationale;Popularizarea scolii; 

b) Evaluarea pregatirii examenului de 

certificare a competentelor profesionale; 

c) Evaluarea activitatilor la atelierele scoala; 

d) Validarea situatiei scolare pentru clasele 

terminale. 

 

 

Mai 

 2022 

 

 

Sefi de catedre 

5 a) Validarea situaţiei la învăţătură pentru anul 

scolar 2021-2022 

b) Evaluarea activitatilor desfasurate in cadrul 

programului »O zi elev la Stefanescu !  » 

c) Programul de vacanţă 

d) Prezentarea şi validarea raportului anual al 

CEAC si SCIM 

e) Probleme organizatorice 

 

 

 

 Iunie 2022 

 

 

 

Directorii 

Sefi de catedra 

 
-Consiliul de administratie se va desfăşura ori de câte ori directorul unităţii de învăţământ consideră 

că este necesar. 

-Consiliul de administratie  extraordinar se va convoca la cererea a minim 1/3 din numărul membrilor 

săi. 

 

Director, 

prof. Voinea Liana Dolores 


