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GRAFICUL / TEMATICA 
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE  

ANUL ŞCOLAR 2018 - 2019 
 

NR. 

CRT. 

TEMATICA TERMEN RESPONSABILI 

1.  Aprobarea constituirii claselor, repartizarea profesorilor 

diriginți; 

 Numirea responsabililor comisiilor metodice; 

 Aprobarea transferurilor elevilor de la o școală la alta, 

respectiv dintr-o clasă în alta; 

 Stabilirea de tarife și taxe învățământ pentru anul școlar; 

 Aprobare PCO și a încadrării cadrelor didactice 

 Stabilirea tematicii pentru Consiliile Profesorale; 

 Aprobarea unităţilor de conţinut pentru Planul 

managerial unic; 

 Stabilirea atribuţiilor membrilor Consiliului de 

Administrație; 

 Aprobarea Regulamentul de organizare internă; 

 Stabilirea componenţei și atribuţiilor comisiilor de lucru 

din școală. Organigrama 

 Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul 

didactic; 

 Validarea raportului general privind starea și calitatea 

învățământului; 

 Raport anual de evaluare internă a calității, plan de 

îmbunătățire; 

 Aprobarea Schema orară pe nivel de studiu; 

 Situații financiare lunare; 

 Diverse 

Septembrie 

2018 Director 

Director 

 

Contabil sef /Administator 

 

Director/Director adjunct 

Director 

Director 

Grup de lucru 

Director / Director adjunct 

 

 

Director/ sefi CM 

 

Directori / CEAC 

Coord. proiecte programe 

 

Director Contabil şef 

Director 

2.  Propuneri Planul de Școlarizare 2019 – 2020; 

 Proiect de buget; 

 Reabilitare / reparații / investiții; 

 Autorizări /acreditari; 

 Aprobarea participării cadrelor didactice la obținerea 

gradelor didactice 

 Aprobarea strategiilor:  

 de dezvoltare a resurselor umane 

 de promovare a ofertei educaționale  

 Avizarea statului de funcții; 

 Dosar privind sănătatea şi siguranţa în muncă și dosar 

PSI; 

Octombrie 

2018 
Director  

 

 

Director Adjunct  

 

Director Adjunct  

CEAC 

 

Director  
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 Parteneriate și acorduri de colaborare; 

 Situații financiare lunare; 

 Diverse 

Secretar șef 

 

Director  

3.  Avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2018 – 2019; 

 Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a 

elevilor; 

 Aprobarea acordării burselor școlare; 

 Aprobarea fișei/ rapoartelor pentru obținerea de gradație 

de merit; 

 Aprobarea fișelor și criteriilor de evaluare specifice 

pentru personalul didactic-auxiliar și nedidactic, în 

vederea acordării calificativelor pentru anul 2019; 

 Proiectul Planului de venituri și cheltuieli precum și 

procurarea de bunuri de inventar pe anul 2019. 

 Diverse 

Noiembrie  

2018 
Director / Director adjunct 

  Director adjunct  

  Director adjunct  

  Șefi compartimente 

CEAC 

Director 

Grup de lucru 

 

Contabil șef  

4.  Avizarea proiectului de buget anual și înaintarea spre 

aprobare Consiliului Local; 

 Aprobarea temelor de proiect și a îndrumătorilor de 

proiect; 

 Propuneri pentu comisiile examenelor de absolvire a 

nivelului 4 și 5 de calificare; 

 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă; 

 Diverse 

Decembrie 

2018 

Director/ Contabil șef  

 

 

 

 

Director adjunct discipline 

tehnice  

Director / secretar șef  

 

5.  Avizarea Proiectului de încadrare pentru anul școlar 

2019 – 2020; 

 Mișcare de personal; 

 Situația inventarului școlii / Raportul comisiei de casare; 

 Aprobarea repartiției bugetului anual / propunerea 

modalităţilor legale de majorare / avizarea corecţiilor 

propuse de director în buget; 

 Evidența fondurilor extrabugetare - închirieri, servicii, 

donații, sponsorizări de la părinți sau de la alte persoane 

fizice sau juridice; 

 Raport privind bilanţul contabil în anul calendaristic 

2018; 

 Aprobarea transferurilor elevilor; 

 Aprobarea planului managerial pe semestrul II; 

 Diverse 

Ianuarie 

2019 
Director / Director adjunct  

 

  Director / Contabil șef  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director /Director adjunct  

 

6.  Analiza situației la învățătura după încheierea situațiilor 

școlare la sfârșitul celor 4 săptămâni de la începerea 

semestrului II; 

 Validarea Raportului privind starea și calitatea 

educației - semestrul I; 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 

Februarie 2019 Director / Director adjunct 
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2019 – 2020; 

 Mișcare de personal 2019; 

 Avizarea dosarelor pentru gradații de merit, distincțiilor 

şi premiilor; 

 Aprobarea CDL; 

 Aprobarea acordării burselor școlare semestrul II; 

 Aprobarea programului săptămânii  ALTFEL; 

 Diverse 

Director / Director adjunct 

Director / secretar șef 

 

 

 

 

Consilier educativ  

7.  Analiza ritmicității notării, a inspecțiilor la ore,  

comportamentul elevilor în școală și frecvența la ore; 

 Promovarea  ofertei educaționale; 

 Pregătirea și stabilirea comisiilor pentru examenele 

finale: atestatul de competenţă profesionala; bacalaureat; 

admiterea în liceu; 

 Analiza     activității     CEAC. Analiza implementării  

procedurilor  de  lucru  și  a planurilor de îmbunătățire; 

 Diverse 

Martie 2019 Director 

/ director adjunct 

Secretariat 

8.  Târg Ofertă educațională; 

 Analiza resurselor materiale şi financiare pentru dotarea 

școlii cu material didactic şi mobilier necesar, lucrări de 

reparații curente și capitale; 

 Criterii selecţie elevi la seral / postliceu; 

 Avizarea Programelor pentru  „Ziua Scolii" și Zilele 

absolvenților; 

 Diverse 

Aprilie 2019 Director / director adjunct 

9.    Raport privind evaluarea corectă, parțială și  finală a 

activității fiecărui compartiment de muncă și a fiecărui 

angajat al școlii; 

   Comisii pentru desfășurarea  examenelor finale; 

   Diverse 

Mai 2019 Directori / responsabilI 

compartimente 

10.  Evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea 

desfășurată în anul școlar 2018-2019; 

 Stabilirea comisiilor pentru examenul de corigență și 

încheierea situațiilor școlare; 

 Evaluarea îndeplinirii obiectivelor din PAS propuse în 

acest an în vederea asigurării calității educației și 

formării profesionale în unitatea școlară; 

 Parteneriate și acorduri de colaborare; 

 Diverse 

Iunie 2019 Director 

Director adjunct 

Responsabili CM 

11.  Evaluare parțială; 

 Concedii de odihnă; 

 Stabilirea graficului permanenţei membrilor CA pe 

perioada vacanței de vară. 

  

iulie 2019  

 


