
Ședința Consiliului de administrație nr.5 

din 15.12.2021, ora 15:00 (online Google Meet) 

 

Ordinea de zi: 

 

1. Proiectul de buget pentru anul calendaristic 2022. Avizarea bugetului. 

2. Finanțarea și necesitățile pentru începutul anului calendaristic 2022. 

3. Aprobarea „Politicii de protecție a copilului în IPLT „Gheorghe Asachi”. 

4. Monitorizarea activităților de prevenire a absenteismului școlar printre 

minori de vârstă școlară obligatorie.  Monitorizarea frecvenței elevilor și a 

cazurilor de abandon școlar. 

5. Aprobarea: Serviciilor Centrului de Documentare și Informare „Tamara 

Andriuță”, Regulamentului intern al bibliotecii, Regulamentului DOL 

(Depozit Obligatoriu Liceal), fișa de post a bibliotecarelor. 

6. Realizarea planului de acțiuni a implementării proiectului metodic. 

7. Raport cu privire la formarea cadrelor didactice în anul 2021. Planul 

formărilor pentru 2022. 

8. Aprobarea numărului de elevi planificați pentru înmatriculare în clasa I-a 

pentru anul de studii 2022-2023. 

9. Parteneriatul școală - familie- comunitate în diminuarea situațiilor de conflict 

în mediul școlar. Asociația Obștească „Gheorghe Asachi”. 

 

 

 

 

 

 



Hotărârile ședinței Consiliului de administrație nr.5 din 15.12.2021 

 

1. A aviza proiectul de buget pentru anul calendaristic 2022.  

2. A aproba finanțarea și necesitățile pentru începutul anului calendaristic 2022. 

3. A aproba Politica de protecție a copilului în IPLT „Gheorghe Asachi”. 

4. A lua act de cunoștință referitor la monitorizarea activităților de prevenire a 

absenteismului școlar printre minori de vârstă școlară obligatorie și  

monitorizarea frecvenței elevilor și a cazurilor de abandon școlar. 

5. A aproba: Serviciile Centrului de Documentare și Informare „Tamara Andriuță”, 

Regulamentul intern al bibliotecii, Regulamentului DOL (Depozit Obligatoriu 

Liceal), fișa de post a bibliotecarelor. 

6. A lua act de cunoștință referitor la realizarea planul de acțiuni a implementării 

proiectului metodic. 

7. A lua act de cunoștință referitor la formarea cadrelor didactice în anul 2021 și 

Planul formărilor pentru 2022. 

8. A aproba numărului de elevi planificați pentru înmatriculare în clasa I-a pentru 

anul de studii 2022-2023: 120 elevi  - 90 elevi în clasele bilingve și 30 elevi în 

clasa cu profil general. 

9. A repune în activitate Asociația Obștească „Gheorghe Asachi” întru asigurarea 

parteneriatului eficient școală – familie - comunitate. 


