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Nr.  5595 din 05.09.2022      Aprobat în ședința CP/06.09.2021 

 

GRAFICUL ȘEDINȚELOR1 ORDINARE ALE  CONSILIULUI PROFESORAL 

ANUL ȘCOLAR 2022-2023 
 

 

Nr. 
crt. 

TEMATICA RESPONSABILI TERMEN 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Desemnarea secretarului Consiliului profesoral 
– director; 

2) Aprobarea (prin vot deschis) a tematicii şi a 
graficului de activităţi ale Consiliului profesoral 
– director;  

3) Prezentarea structurii anului scolar 2022-2023 
și a calendarelor examenelor  naționale – 
director adjunct; 

4) Declanșarea procedurii de constituire a noului 
CA, pentru anul școlar 2022-2023 – director; 

5) Propuneri pentru constituirea comisiilor 
ocazionale de revizuire ROF și RI și pentru 
comisiile cu caracter permanent și temporar, 
pentru anul școlar 2022-2023 – director 
adjunct; 

6) Aprobarea (prin vot deschis) a propunerii 
privind coordonatorul de programe și proiecte 
educative școlare și extrașcolare, pentru anul 
școlar 2022-2023 – director; 

7) Propuneri pentru constituirea CEAC, pentru 
anul școlar 2022-2023 – director adjunct; 

8) Prezentarea repartizării spațiilor de 

Director, 

Director adjunct 

Secretar CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie  2022      

(3 ședințe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ședințele vor fi organizate, de regulă, în ultima zi de marți  din lună (dacă nu se impune altfel) și vor fi anunțate cu minim 24 

de ore înainte. 
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TEMATICA RESPONSABILI TERMEN 

învățământ pe clase și profesori diriginți în 
anul școlar  2022-2023 – dir prof. Mihaela 
Brumar; 

9) Prezentarea programului de lucru pentru 
cadrele didactice ale LTHC în perioada 1-2 sept 
2022 – dir prof. Mihaela Brumar; 

10) Diverse. 
 

* 
 

1) Aprobarea (prin vot deschis) a tematicii şi 
graficului de activităţi ale Consiliului profesoral 
al LTHC – director; 

2) Prezentarea dispozitivelor electronice pentru 
sălile de clasă, achiziționate în cadrul 
proiectului "SMART SCHOOL - Îmbunătățirea 
accesului la procesul de învățare în mediul 
online în cadrul Liceului Teoretic Henri 
Coanda, Craiova’’ în componenta lor 
funcțională – Dl. Sandu Moțățăianu, S.C. 
SPECTRUM INTELIGENT SOLUTIONS SRL;  

3) Alegerea (prin vot secret) a cadrelor didactice 
membre ale Comisiei pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii - director adjunct; 

4) Propuneri pentru constituirea comisiilor 
ocazionale de revizuire ROF și RI și pentru 
comisiile cu caracter permanent și temporar, 
pentru anul școlar 2022-2023 – director 
adjunct; 

5) Prezentarea coordonatorului de programe și 
proiecte educative școlare și extrașcolare, 
pentru anul școlar 2022-2023 – director; 

6) Repartizarea elevilor transferați şi repetenți si 
discutarea programelor de integrare / 
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Nr. 
crt. 

TEMATICA RESPONSABILI TERMEN 

recuperare specifice acestor categorii – 
director adjunct; 

7) Alegerea membrilor Consiliului de 
Administraţie pentru anul școlar 2022-2023 – 
director; 

8) Diverse. 
* 

 
1) Prezentarea rezultatelor evaluării cadrelor 

didactice pentru anul școlar 2021-2022 – 
director; 

2) Analiza și dezbaterea Raportului general 
privind starea şi calitatea învăţământului din 
anul şcolar 2021-2022 – director; 

3) Prezentarea planurilor manageriale ale echipei 
manageriale – dir, dir adj, cons. ed; 

4) Prezentarea spre analiza a raportului de 
activitate CEAC – RAEI – responsabil; 

5) Diverse. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Dezbaterea si validarea propunerilor pentru 

PDI 2022-2027 și a Regulamentului de ordine 

interioară/Regulamentului intern  - director, 

director adjunct; 

2) Validarea fișelor de autoevaluare / evaluare 

ale personalului didactic și didactic auxiliar - 

director, secretar șef, contabil șef; 

3) Prezentarea stadiului de impementare a 

proiectelor Erasmus+ aprobate – cons. ed; 

4) Programe sociale si burse pentru anul scolar 

2022-2023.  Situația actualizată – director 

adjunct; 

5) Probleme organizatorice de etapă: înscrierea 

Director  

Director adjunct 

Consilier educativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie – 

Noiembrie 2022 
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Nr. 
crt. 

TEMATICA RESPONSABILI TERMEN 

 
 
 
 
 

 

pentru perfecționarea prin grade didactice și 

pentru stagii de formare continuă, dirigenţie 

(consilier educativ, director adjunct), 

completarea documentelor profesorilor, 

graficele de pregătire suplimentară, pentru 

examenele naționale (director adjunct), etc; 

6) Dezbaterea Raportului privind frecvența, 

combaterea absenteismului și a abandonului 

școlar, realizat la solicitarea directorului, 

pentru perioada septembrie-octombrie 2022 – 

director adjunct; 

7) Prezentare proiecte pentru anul școlar           

2022-2023 – cons. ed; 

8) Diverse probleme organizatorice de etapă: 
completare documente școlare,  disciplină, 
etc. – director; 

9) Diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1) Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice 

a elevilor - director adjunct; 

2) Prezentarea metodologiei de elaborare a CDȘ  

2022 – 2023 – prof. Mihaela Brumar; 

3) Sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare / 

risc de abandon școlar, prin programe speciale 

de recuperare – prezentarea situației de către 

diriginți si invatatori – director adjunct; 

4) Probleme organizatorice de etapă – director ; 

5) Diverse. 

Director  

Director adjunct 

Consilier educativ 

Comisie 

curriculum 

CEAC 

Diriginți si 

invatatori 

 

 

 

 

 

Decembrie 2022  
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Nr. 
crt. 

TEMATICA RESPONSABILI TERMEN 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Prezentarea Metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de Evaluare 

Naţională, de Admitere la liceu şi Bacalaureat 

2023 – director; 

2) Raportul Comisiei de combatere a violenței, a 

echipei de peer mediation – medierea de la 

egal la egal și a grupului antibullying – prof. 

responsabili; 

3) Avizarea proiectului Planului de școlarizare 

pentru 2022-2023 – director; 

4) Probleme organizatorice de etapă – director, 

director adjunct; 

5) Diverse. 

 

Director  

Director adjunct 

Consiliu profesoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 2022 
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crt. 

TEMATICA RESPONSABILI TERMEN 

6.  1) Măsuri organizatorice privind Simulările 

examenelor naționale – director ; 

2) Avizarea proiectului de încadrare a 

personalului didactic pentru anul școlar 

2023-2024 – director ; 

3) „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai 

bun”. Prezentare program – cons. ed.; 

4) Avizarea ofertei de Curriculum la decizia 

școlii pentru anul 2023 – 2024 – director 

adjunct; 

5) Învățarea activă în demersul didactic. 

Exemple de bună practică  – prof.   M. A.; 

6) Probleme organizatorice de etapă – director 

adjunct; 

7) Diverse. 

Director  

Director adjunct 

Cons. Educativ 

Comisia 

de organizare a 

simulărilor 

examenelor 

naționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie - Februarie 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  1) Pregătirea simulărilor examenelor 

naționale – director adjunct; 

2) Avizarea programului din săptămâna 

„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 

bun!” – cons. ed.; 

3) Prezentarea procedurii de lucru privind 

organizarea și desfașurarea evaluărilor 

naționale – director adjunct; 

4) Diverse.  

Director 

Director adjunct  

Consilier educativ 

Comisia de 

organizare a 

simulărilor 

examenelor 

naționale 

Martie 2023 

8.  1) Analiza rezultatelor simulărilor examenelor 

naționale VIII + BAC – Prezentarea raportului 

Director 

Director adjunct  

Aprilie 2023 
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Nr. 
crt. 

TEMATICA RESPONSABILI TERMEN 

– director ;  

2) Pregătirea evaluărilor naționale II, IV, VI – 

director adjunct;; 

3) Avizarea ofertei educaționale a școlii pentru 

anul școlar 2023-2024– director adjunct; 

4) Analiza parcurgerii materiei și evaluării 

ritmice a elevilor – director adjunct; 

5) Analiza stării disciplinare – director adjunct; 
6) Diverse. 

Consilier educativ 

Comisia de 

organizare a 

simulărilor 
examenelor 
naționale 
Responsabili 

comisii conexe 

9.  1) Avizarea Programului !Săptămâna verde” – 
dir. Adj. Claudia Ivașcu; 

2) Pregătirea examenelor: Evaluarea 
Națională și Bacalaureat 2023 – director; 

3) Prezentarea raportului privind programul 
“Școala altfel - Sa stii mai multe, sa fii mai 
bun” – cons. ed.; 

4) Stabilirea programului Zilelor Coandă 7-9 
iunie 2023  - cons. ed. prof.Țecu Diana; 

5) Popularizarea ofertei educaționale pentru 
anul școlar 2023-2024 – director adjunct; 

6) Diverse. 

Director 

Director adjunct  

Consilier educativ 

Comisia de 

organizare a 

examenelor 
naționale 
 

Mai, 2023 

10.  1) Validarea notelor la purtare mai mici de 7 

pentru clasele a XII-a, în anul școlar 2022-

2023 – director adjunct; 

2) Validarea raportului privind situația școlară 

la sfârșitul anului școlar 2022-2023, 

prezentată de diriginții claselor a XII-a – dir. 

adj; 

3) Diverse. 

Director 

Director adjunct  

Consilier educativ  

Diriginții claselor        

a XII-a 

Mai 2023 

11.  1) Validarea notelor la purtare mai mici de 7 Director Iunie 2023 
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pentru clasele a VIII-a, în anul școlar            

2022-2023 – dir. adj; 

2) Validarea raportului privind situația școlară 

la sfârșitul anului școlar 2022-2023, 

prezentată de diriginții claselor a VIII-a – dir. 

adj; 

3) Diverse. 

Director adjunct  

Consilier educativ  

Diriginții claselor        

a VIII-a 

12.  1) Aprobarea raportului privind situația școlară 

la sfârșitul anului școlar 2022-2023 

prezentată de fiecare învățător/diriginte și a 

situației școlare anuale la clasele ciclului 

primar, gimnazial (V-VII) și liceal (IX-XI) – dir. 

adj; 

2) Validarea notelor la purtare mai mici de 7 

pentru clasele de gimnaziu (V-VII) și liceu 

(IX-XI), precum și a calificativelor la purtare 

mai mici de „bine”, pentru clasele I-IV  – dir. 

adj; 

3) Probleme organizatorice - Evaluare 

Națională, admitere în liceu, Bacalaureat – 

dir;   

4) Diverse. 

Director 

Director adjunct  

Consilier educativ  

Comisia diriginților 
Comisia de 

organizare a 

examenelor 
naționale 

Responsabili 
comisii conexe 
Diriginți si 

invatatori 

 

 

Iunie 2023 

 

Director, 

Prof. Mihaela BRUMAR 
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