
LICEUL TEHNOLOGIC 

DORNA CANDRENILOR – Suceava 

Nr. 3834 din 18.IX.2019 

 

Tematica ședintelor 

 

CONSILIULUI  DE ADMINISTRAȚIE 

 

Anul școlar 2019 - 2020 
 

 

Septembrie 2019 

a) Aprobarea tematicii și graficului ședințelor Consiliului de administrație; 

b) Stabilirea responsabilităților membrilor Consiliului de administrație; 

c) Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Internatului școlar și a 

cantinei școlare, actualizat; 

d) Aprobarea Organigramei Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor; 

e) Desemnarea coordonatorilor structurilor arondate; 

f) Constituirea catedrelor și comisiilor metodice pentru anul școlar 2019-2020; 

g) Aprobarea Orarului pentru anul școlar 2019 – 2020; 

h) Aprobarea tarifelor pentru internet – cantină și a îndemnizației zilnice de hrană; 

i) Avizarea programelor de activitate ale catedrelor și comisiilor metodice; 

j) Aprobarea graficului de desfășurare a stagiilor de pregătire practică pentru anul școlar 

2019 – 2020; 

k) Aprobarea componenței nominale a formațiunilor de studiu pentru anul școlar 2019 – 

2020; 

l) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

Octombrie 2019 

a) Aprobarea Raportului anual privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 

2018 – 2019; 

b) Aprobarea Planului managerial pentru anul școlar 2019 – 2020; 

c) Validarea Raportului anual de evaluare internă a calității educației pentru anul școlar 

2018 – 2019 și a Planului de îmbunătăâire pentru asigurarea calității în educație; 

d) Discutarea și aprobarea programelor și graficelor de pregătire suplimentară a elevilor 

în vederea susținerii examnenelor finale; 

e) Discutarea și aprobarea Programului de finanțare de către MADR a investițiilor 

specifice în agricultură și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor 

tehnologice cu profil preponderent agricol pentru anul 2020; 

f) Aprobarea Fișelor postului și a criteriilor de evaluare a personalului didactic auxiliar 

pentru anul școlar 2019 – 2020; 

g) Planificarea concediilor de odihnă pentru anul școlar 2019 – 2020; 

h) Discutarea cererilor personalului didactic pentru înscrierea la grade didactice; 

i) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 



 

Noiembrie 2019 

a) Discutarea și avizarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 2020 – 

2021; 

b) Aprobarea programelor de formare continuă și dezvoltare profesională a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

c) Elaborarea, prin consultare cu sindicatele, a fișelor și criteriilor de evaluare specifice 

pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale; 

d) Discutarea și aprobarea burselor de merit și sociale pentru semestrul I al anului școlar 

2019 – 2020; 

e) Analiza situației evaluării, notării ritmice și a frecvenței elevilor; 

f) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 

 
Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

        prof. Nastase L., lider sindical 

 

 

Decembrie 2019 

a) Aprobarea proiectului de buget pentru anul 2020 și a Raportului de execuție bugetară 

pentru anul 2019; 

b) Aprobarea Planului de acțiune a școlii (PAS); 

c) Acordarea calificativelor personalului nedidactic pentru anul 2019; 

d) Avizarea Raportului de activitate a Comisiei de achiziții publice; 

e) Actualizarea Planului de achiziții publice pentru anul 2020; 

f) Aprobarea repartizării temelor pentru proiectul de specialitate în vederea susținerii 

examenului de certificare a calificării profesionale nivel 4 – liceu tehnologic; 

g) Aprobarea programului de activitate pentru perioada vacanței de iarnă; 

h) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

        Candrea B. Maria, admin. financiar 

 

 

Ianuarie 2020 

a) Aprobarea Raportului Comisiei de inventar; 

b) Discutarea și aprobarea Proiectului de încadrare pentru anul școlar 2020 – 2021 și 

a anexelor acestuia; 

c) Aprobarea concediilor de odihnă pentru anul școlar 2019 – 2020; 

d) Validarea rapoartelor Consiliului clasei pentru semestrul I; 

e) Aprobarea transferurilor elevilor; 

f) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

        Candrea B. Maria, admin. financiar 

 

 

 

 



Februarie 2020 

a) Aprobarea burselor de merit și a burselor sociale pentru semestrul al II-lea al anului 

școlar 2019 – 2020; 

b) Validarea rapoartelor de activitate ale compartimentelor funcționale; 

c) Validarea rapoartelor responsabililor de arii curriculare/ comisii metodice pentru 

activitatea desfășurată în semestrul I; 

d) Aprobarea Planului managerial pentru semestrul al II-lea; 

e) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

Martie 2020 

a) Aprobarea programului de activitate pentru săptămâna „Scoala altfel”; 

b) Analiza rezultatelor obținute la simularea examenelor naționale; 

c) Analiza stadiului de implementare a proiectului Rose; 

d) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

Aprilie 2020 

a) Aprobarea ofertei de discipline opționale (CDȘ și CDL) pentru anul școlar 2020-2021; 

b) Discutarea metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor naționale; 

c) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

 

Mai  2020 

a) Analiza și aprobarea rapoartelor pe domenii de activitate; 

b) Aprobarea cererilor de mobilitate a personalului didactic, conform legii; 

c) Organizarea evaluării naționale pentru elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a; 

d) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

 

Iunie 2020 

a) Organizarea examenelor naționale; 

b) Aprobarea rapoartelor Consiliului clasei pentru semestrul al II-lea; 

c) Aprobarea concediilor de odihnă; 

d) Aprobarea programului de activități pentru perioada vacanței de vară; 

e) Organizarea stagiilor de instruire practică comasată; 

f) Discutarea și aprobarea unui Plan de măsuri privind reparațiile și igienizarea spațiilor 

de învățământ; 

g) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 



 

 

Iulie 2020 

a) Monitorizarea stagiilor de instruire practică; 

b) Monitorizarea cataloagelor și a încheierii situației școlare a elevilor; 

c) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

August 2020 

a) Evaluarea personalului didactic; 

b) Analiza rezultatelor obținute la examenele naționale; 

c) Aprobarea cererilor de decontare a navetei personalului didactic. 

 
      Răspunde:  prof. Pîrvu Valentina, director 

        prof. Pavel Felicia, dir. adj. 

 

 

 

 

 
PREȘEDINTE 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

 

Director, 

     

Prof. Pîrvu Valentina 


