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Nr. 3022/06.09.2022          Avizat în ședința C.P. din 06.09.2022  

            Aprobat în C.A. din 09.09.2022   

                

TEMATICA ȘI GRAFICUL ȘEDINTELOR CONSILIULUI DE PROFESORAL 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

Nr. 

crt. 

UNITATEA DE CONȚINUT RESURSE TERMEN RESPONSABILI Observații 

1.   Validarea raportului privind situaţia şcolară 

anuală, după sesiunea de corigențe  

 Desemnarea secretarului CP 

 Declanşarea procedurii de constituire a 

noului consiliu de administraţie – 

desemnarea, prin vot secret, a 

reprezentaților cadrelor didactic 

 Validarea fișelor de (auto)evaluare a 

personalului didactic și didactic auxiliar 

 Prezentarea orarului de funcționare a școlii 

 Prezentarea orarului cursurilor din unitatea 

de învămământ 

 Desemnarea, prin vot secret, a 

reprezentanților cadrelor didactice în CEAC 

 Propuneri privind componența comisiilor 

permanente și temporare și a atribuțiilor 

 Prezentarea organigramei scolii 

 Prezentarea tematicii şi a graficului de 

activităţi ale C.P 

 Desemnarea coordonatorului pentru 

proiecte şi programe educative școlare şi 

extrașcolare 

 Avizarea Raportului general privind starea 

şi calitatea învăţământului din unitatea de 

 Legea Educației Naționale Nr. 

1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 O.M.E. nr. 5154/30.08.2021 

privind Metodologia de 

organizare și funcționare a 

Consiliului de Administrație din 

unitățile de învățământ 

preuniversitar; 

 O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 

privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a 

unității de învățământ 

preuniversitar; 

 OMECTS 6143/2021 privind 

aprobarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic 

auxiliar, cu modificările și 

completările ulterioare 

 OMEC nr. 5991/2020 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru 

privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din 

Septembrie 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director 

 Director adjunct 

 

 

 

 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225648
http://www.isjtr.ro/mat/management/resurse-umane/Ordin_5991_2020.pdf
http://www.isjtr.ro/mat/management/resurse-umane/Ordin_5991_2020.pdf
http://www.isjtr.ro/mat/management/resurse-umane/Ordin_5991_2020.pdf
http://www.isjtr.ro/mat/management/resurse-umane/Ordin_5991_2020.pdf
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Nr. 

crt. 

UNITATEA DE CONȚINUT RESURSE TERMEN RESPONSABILI Observații 

învăţământ în anul şcolar  anterior 

 Propuneri privind revizuirea ROF 

 Probleme de etapă 

 Măsuri privind începerea noului an școlar 

 

învăţământul preuniversitar în 

anul şcolar 2021-2022 

 Fișele de (auto)evaluare a 

personalului 

 Raportul Comisiei de evaluare 

 Adrese ISJ/ME 

2.   Avizarea calendarului activitatilor 

educative extrascolare 

 Avizarea PDI actualizat  

 Dezbaterea și avizarea planului managerial 

 Dezbaterea și avizarea RAEI 

 Dezbaterea și avizarea ROF și ROI – 

revizuite 

 Întocmirea cererilor privind acordarea 

concediului de odihna ale personalului 

didactic 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Probleme de etapă 

 O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 

privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a 

unității de învățământ 

preuniversitar; 

 Cereri de CO 

 RAEI 

 Adrese ISJ/ME 

Octombrie 

2022 
 Director 

 Director adjunct 

 

Invitați: 

Administrator 

financiar 

Secretar-șef 

3.   Propuneri privind proiectului planului de 

scolarizare pentru clasa a V-a, anul scolar 

2023 – 2024 

 Analiza activității candidaților înscriși la 

gradul didactic I și II 

 Analiza de nevoi pentru proiectarea ofertei 

CDS 2023-2024 

 Organizarea activității de susținerea a 

tezelor semestriale 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Probleme de etapă 

 O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 

privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a 

unității de învățământ 

preuniversitar; 

 Metodologia CDS 

 Procedura CDS ISJ Dolj 

 Metodologia de aprobare a cifrei 

de școlarizare/ Prevederi ISJ  

 Adrese ISJ/ME 

Noiembrie 

2022 
 Director 

 Director adjunct 

 

 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/
http://www.isjtr.ro/mat/management/resurse-umane/Ordin_5991_2020.pdf
http://www.isjtr.ro/mat/management/resurse-umane/Ordin_5991_2020.pdf
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Nr. 

crt. 

UNITATEA DE CONȚINUT RESURSE TERMEN RESPONSABILI Observații 

4.   Analiza activității desfășurate. Propuneri 

privind îmbunătățirea/ recuperarea/ 

dezvoltarea 

 Întocmirea și avizarea listei de opționale 

pentru anul școlar 2023-2024 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Probleme de etapă 

 O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 

privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a 

unității de învățământ 

preuniversitar; 

 Procedura CDS ISJ Dolj 

 Metodologia de aprobare a cifrei 

 

Decembrie 

2022 
 Director 

 Director adjunct 

 

Invitați: 

Administrator 

de patrimoniu 

Secretar 

5.   Analiza proiectului de încadrare pentru anul 

școlar 2022-2023 

 Propunerea profesorilor diriginți pentru 

clasa a V-a, în anul școlar 2023-2024 

 Propunerea unor masuri de optimizare a 

procesului didactic propuse de consiliul 

profesoral 

 Stabilirea listei finale a opționalelor care vor 

fi organizate în anul școlar următor 

 Probleme de etapă 

 O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 

privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a 

unității de învățământ 

preuniversitar; 

 OME_5578/10.11.2021 privind 

Metodologia – cadru privind 

mobilitatea personalului 

didactic de predare în anul 

școlar 2022-2023; 

 Metodologie de organizare a 

programului ”Școala Altfel” 

 Procedura CDS ISJ Dolj 

 Adrese ISJ/ME 

Ianuarie 2023  Director 

 Director adjunct 

 

Invitați: 

Administrator 

de patrimoniu 

Administrator 

financiar 

6.   Analiza proiectului de incadrare 

 Propuneri privind componența Comisiei de 

mobilitate 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Probleme de etapă 

 Legea Educației Naționale Nr. 

1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 OME_5578/10.11.2021 privind 

Metodologia – cadru privind 

Februarie 

2023 
 Director 

 Director adjunct 

 

Invitați:  

Secretar-șef 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/
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mobilitatea personalului 

didactic de predare în anul 

școlar 2022-2023; 

 Normative ISJ Dolj privind 

încadrarea 

 Adrese ISJ/ME 

7.   Măsuri privind organizarea activității de 

înscriere a copiilor la clasa pregătitoare 

 Organizarea simulărilor evaluării naționale 

la clasa a VIII-a 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Probleme de etapă 

 Metodologia și calendarul 

înscrierii în învățământul 

primar  

 Adrese ISJ/ME 

Martie 2023  Director 

 Director adjunct 

 

 

8.   Măsuri privind organizarea evaluărilor 

naționale 2, 4, 6 

 Măsuri privind organizarea evaluărilor 

naționale la clasa a VIII-a 

 Propunerea masurilor de optimizare a 

procesului didactic propuse de consiliul 

profesoral, în urma analizei rezultatelor 

elevilor la EN VIII 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Probleme de etapă 

 Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a Evaluărilor 

Naţionale la finalul claselor a II-

a, a IV-a şi a VI-a 

 Adrese ISJ/ME 

 

Aprilie 2023  Director 

 Director adjunct 

 

Invitați: 

președinte 

Comisie de 

mobilitate 

9.   Prezentarea rezultatelor evaluărilor 2, 4, 6. 

Propunerea masurilor de optimizare a 

procesului didactic propuse de consiliul 

profesoral, în urma analizei rezultatelor 

elevilor la EN 2, 4, 6 

 Metodologia de organizare şi 

desfăşurare a Evaluărilor 

Naţionale la finalul claselor a II-

a, a IV-a şi a VI-a 

 Metodologia privind 

organizarea și desfășurarea 

Mai 2023  Director 

 Director adjunct 

 

Invitați: 

președinte 

Comisie de 

mobilitate 

mailto:contact@scoala-traian.ro
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UNITATEA DE CONȚINUT RESURSE TERMEN RESPONSABILI Observații 

 Măsuri privind organizarea evaluărilor 

naționale la clasa a VIII-a 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Probleme de etapă 

Evaluării Naționale pentru 

absolvenții clasei a VIII-a 

 Adrese ISJ/ME 

 

10.   Validarea raportului privind situaţia şcolară 

anuală  

 Validarea sancțiunilor disciplinare aplicate 

elevilor care au săvârșit abateri, conform 

propunerilor Consiliului clasei 

 Prezentarea activității anuale. 

Recunoașterea și validarea a rezultatelor 

obținute de elevi și cadrele didactic 

 Recunoașterea și validarea efortului depus 

de personalul școlii de-a lungul anului 

școlar 

 Măsuri privind derularea în bune condiții a 

evaluărilor naționale și a procesului de 

înscriere a absolvenților la liceu 

 Prezentare legislație specifică/adrese ISJ 

 Probleme de etapă 

 O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 

privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a 

unității de învățământ 

preuniversitar; 

 Metodologia și calendarul 

înscrierii în învățământul 

primar  

 Procedura și calendarul privind 

înscrierea/reînscrierea în 

învățământul preșcolar  

 Adrese ISJ/ME 

 

Iunie 2023  Director 

 Director adjunct 

 

Invitați: 

Comisia de 

înscriere a 

elevilor în 

învățământul 

primar 

Notă: Tematica și graficul ședințelor Consiliului Profesoral pot suferi modificări în funcție de prevederile legale în vigoare, de nevoi, de 

recomamdări și solicitări înregistrate în unitatea de învățământ. 

 

 

DIRECTOR,                  

Prof. Elena Diana Brătucu 

mailto:contact@scoala-traian.ro
http://www.scoala-traian.ro/

