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TEMATICA și GRAFICUL  ORIENTATIV AL 
SEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

 
ANUL ȘCOLAR 2019-2020 

 

Nr. 

Crt. 

UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1.  Acordarea punctajelor și calificativelor personalului didactic și 

didactic auxiliar pentru anul școlar curent 

   Aprobarea orarului școlii pentru anul școlar curent 

  Aprobarea formațiunilor de studiu, repartizarea diriginților la clase 

 Validarea comisiilor de lucru şi a comisiilor metodice pe arii 

curriculare  

 Aprobarea transferurilor elevilor  

 Elaborarea fișelor postului și criteriilor de evaluare specifice pentru 

personalul didactic și didactic - auxiliar, în vederea acordării 

calificativelor pentru anul școlar curent 

  Avizarea funcționării peste efectiv la clase 

  Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor /catedrelor 

vacante sau rezevate 

 Aprobarea perioadei de desfăşurare a Programului național „Școala 

altfel” 

   Propuneri de modificare/completare a ROF-ului şcolii  

   Aprobarea Regulamentului intern, a Codului etic, a ROF-ului şcolii 

   Diverse 

 

Registrul matricol și de 

corigențe 

Planul de școlarizare  

2019/ 2020 

Fișe de (auto)evaluare și 

rapoartele de activitate 

Resurse umane 

(continuitate/competență) 

RI/ ROF/ cereri transfer 

Legea nr.1/2011 – Legea 

educației naționale cu 

completările ulterioare 

Fișa postului / Analiza 

responsabili comisii metodice 

Metodologia evaluării 

personalului didactic şi 

didactic-auxiliar 

Septembrie 

2019 

Conducerea unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

 

Grupuri de lucru 

 

Responsabili comisii 

metodice 
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2.  Constituirea noului Consiliu de administrație al unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

 Numirea secretarului Consiliului de administrație 

 Stabilirea atribuțiilor/responsabilitǎților membrilor Consiliului de 

administrație 

 Validarea documentelor de diagnozǎ ale unitǎții de ȋnvǎțǎmȃnt: 

Raportul anual de activitate pentru anul școlar 2018-2019 

 Aprobarea documentelor manageriale de prognozǎ: Planul 

managerial, Planul operațional, Programul de dezvoltare a 

sistemului de control managerial intern 

 Aprobarea documentelor manageriale de evidențǎ: organigrama, 

schema orarǎ, statul de funcții din unitatea școlarǎ 

 Aprobarea tematicii și graficului Consiliului de administrație şi ale  

Consiliului de profesoral pentru anul școlar curent 

 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al școlii ȋn 

urma modificǎrilor și completǎrilor aduse  

 Aprobarea auxiliarelor didactice pentru anul școlar curent 

 Aprobarea Programului activităților educative şcolare şi 

extraşcolare din anul școlar 2019-2020 

 Oferirea rezoluțiilor la solicitǎrile de ȋnchiriere a spațiilor 

disponibile din unitatea de ȋnvǎțǎmȃnt 

 Validarea rezultatelor concursului de ocupare a posturilor/ 

catedrelor rezervate/vacante 

 Validarea cererilor de înscriere la gradul didactic I sau II pentru 

efectuarea primei inspecții curente 

 Diverse 

Adrese de la: ISMB, 

Consiliul local, Comitetul 

reprezentativ al pǎrinților, 

Consiliul școlar al elevilor 

 

Rapoarte de activitate 

 

Planul managerial, Planul 

operațional, Programul de 

dezvoltare a sistemului de 

control managerial intern 

 

Programul activităților 

educative şcolare şi 

extraşcolare - an școlar  

2019-2020 

 

Regulamentului de organizare 

și funcționare al școlii  

 

Dosarul de avizare cu 

procese-verbale de la 

ședințele cu parinții și 

tabelele cu opțiunile elevilor 

și ale parinților 

  

Cereri înscriere grade 

didactice 

 

Octombrie 

2019 

Conducerea unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

 

Compartimentul 

secretariat 

 

 

Responsabili comisii / 

compartimente  

 

 

 

Coordonatorul de 

proiecte şi programe 

 

 

 

Comisia pentru 

curriculum 
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Legislația în vigoare 

3.  Validarea Raportului anual de evaluare internǎ  

  Analiza şi aprobarea propunerilor comisiei de curriculum cu privire 

la oferta școlii 

 Aprobarea acordării burselor școlare  

 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă 

 Aprobarea programului privind „Ziua școlii” 

 Probleme curente 

 

Metodologia de aprobare a 

cifrei de școlarizare 

Metodologia privind 

aprobarea concediilor de 

odihnă 

 Prevederi I.S.M.B 

Raportul anual de evaluare 

internǎ 

Noiembrie 

2019 

Responsabili comisii 

de lucru 
 

4.  Aprobarea raportului privind modul de utilizare a fondurilor 

financiare alocate în anul bugetar 2019 

 Aprobarea proiectului de buget anual și înaintarea spre aprobare 

Consiliului local al sectorului 3 

 Validarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 

2020– 2021 

 Acordarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic 

 Aprobarea fișei de auto/ evaluare pentru personalul nedidactic 

 Validarea situației la învățătură şi disciplină la sfârşitul semestrului I  

 Diverse 

 

Cereri/Rapoarte depuse 

Legea bugetului 

Metodologia evaluării 

personalului nedidactic  

Fişe auto/evaluare pentru 

personalul nedidactic 

Decembrie 

 2019 

Conducerea unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

 

Contabil-şef 

Administrator de 

patrimoniu 

 

Consiliul profesoral 

5.    Situația inventarului şcolii / Raportul comisiei de casare 

 Aprobarea/avizarea transferurilor elevilor de la o școală la alta, 

respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II 

 Validarea Raportului privind starea și calitatea educației – an şcolar 

2019-2020, semestrul I 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2020/2021 

Documentele de monitorizare 

Raport privind starea și 

calitatea educației – an şcolar 

2019-2020, semestrul I 

Proiectul de încadrare 

Ianuarie 

2020 

Conducerea unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

Compartimentul 

secretariat 

Comisia de 

inventariere şi casare 
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 Aprobarea ofertei de curriculum la decizia şcolii - CDȘ pentru anul 

școlar 2020 – 2021 

 Validarea Comisiei de mobilitate la nivelul unității 

 Aprobarea cererilor privind mentinerea in activitate ca titular in 

functia didactica peste varsta de pensionare la nivelul şcolii 

 Diverse 

Metodologia mişcării 

personalului didactic din 

ȋnvățământul preuniversitar 

Procese-verbale de la 

ședințele cu parinții și 

tabelele cu opțiunile elevilor 

și ale parinților, ale comisiilor 

metodice, ale Comisiei pentru 

curriculum 

Responsabili comisii 

metodice, comisia 

pentru curriculum 

6.  Stabilirea criteriilor specifice de departajare şi a documentelor 

doveditoare, în vederea înscrierii copiilor la clasa pregătitoare 

 Stabilirea „Zilei porților deschise” şi a programului aferent 

 Validarea Comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar în 

anul şcolar 2020-2021 

 Diverse 

 

Metodologia privind 

înscrierea  copiilor în 

învățământul primar în anul 

şcolar 2020-2021 

 

Februarie 

2020 

Conducerea unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

 

7.  Validarea listei candidaților admiși în prima etapă de înscriere în 

învățământul primar 

 Validarea condițiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente 

acestora (daca este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/ 

catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimtit intre unitatile 

de învățământ 

 Analiza solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea 

/neacordarea acordurilor/acordurilor de principiu pentru transfer 

 Aprobarea programului ,,Școala altfel” 

 Analiza rezultatelor de la simularea Evaluării Naționale 

 Diverse 

Documentele de monitorizare 

Metodologia privind mişcarea 

personalului didactic 

 

Metodologia privind 

înscrierea  copiilor în 

învățământul primar în anul 

şcolar 2020-2021 

 

Martie 

2020 

 

 

Responsabili comisii 

pe probleme 

 

Comisia de organizare 

a programului „Școala 

altfel” 

 

8.  Analizarea cererilor şi comunicarea acordului/refuzului motivat 

privind modificarea C.I.M. pe durată determinată de un an în C.I.M. 

Legea educației naționale 

nr.1/2011 

Aprilie 

2020 

Comisia de mobilitate 
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durata de viabilitate a postului pentru cadrele didactice calificate, 

daca acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul 

național de titularizare cu nota/media de cel putin 7 în condițiile 

Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile 

ulterioare şi daca postul este vacant 

 Înaintarea către inspectoratul şcolar, a setului de programe şcolare 

pentru discipline/domenii de studiu, respectiv module de pregătire 

opţionale elaborate la nivelul şcolii şi solicitarea un aviz ştiinţific 

   Diverse   

Metodologia privind mişcarea 

personalului didactic 

 

Procedura ISMB privind 

avizarea CDŞ 

 

Conducerea unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

 

9.  Aprobarea, după obţinerea avizul ştiinţific din partea 

inspectoratului şcolar, a programelor şcolare pentru discipline/ 

domenii de studiu opţionale ofertate la nivelul unităţii de 

învăţământ ce se vor studia în anul şcolar următor.  

 Analiza solicitarilor depuse de cadrele didactice titulare si 

comunicarea hotararii cu  privire la acordarea/neacordarea 

acordului de principiu pentru pretransfer/transfer catre 

solicitant/inspectoratul scolar 

 Stabilirea acordului de principiu/refuzului privind prelungirea 

duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 

anul scolar 2019-2020, cf. prevederilor art. 61  şi 85 din 

Metodologie şi comunicarea acestora inspectoratului şcolar şi 

cadrelor didactice 

 Analizarea şi solutionarea cererilor de concediu fara plată in 

consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant şi 

transmiterea situatiei la inspectoratele scolare 

 Stabilirea acordului de principiu/refuzului privind continuitatea 

pentru detasare la cerere în anul şcolar 2010-2021 

 Aprobarea programului festivității de încheiere a anului școlar 

2019-2020 

Metodologia privind mişcarea 

personalului didactic  

Mai 

2020 

Conducerea unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

 

Comisia de mobilitate 
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DIRECTOR, 

 PREOTESCU MARIA-LAURA 

   Realizarea cadrului organizatoric privind evaluǎrile naționale  

   Aprobarea raportului programului ,,Școala altfel” 

   Diverse 

9.  Validarea situației la învățătură şi disciplină la sfârşitul semestrului 

II şi a anului şcolar 2019-2020 

 Stabilirea perioadei şi a graficului de examinare a elevilor cu situația 

şcolară neîncheiată sau aflați în situatia de corigență 

 Constituirea Comisiei pentru examinarea elevilor cu situația şcolară 

neîncheiată şi a Comisiei de corigențe 

 Stabilirea măsurilor administrativ-gospodărești în vacanța de vară 

 Numirea persoanelor care vor prelua atribuțiile directorului în 

perioada concediului de odihnă 

 Diverse 

 

Program activități 

administrative 

Planul managerial 

 

Iunie 

2020 

Conducerea unitǎții de 

ȋnvǎțǎmȃnt 

Consiliul profesoral 

10.  Stabilirea modificarii duratelor C.I.M. din perioada determinata in 

perioada nedeterminata pt. cadrele didactice prevazute la art. 21 alin. 

(6) din Metodologie şi transmiterea hotararii la inspectoratul şcolar 

 Aprobare transferuri elevi 

 Evaluarea personalului didactic și didactic-auxiliar pentru anul 

școlar 2019-2020 

 Diverse 

Fișe de evaluare 

ROFUIP/2016 

ROF-ul şcolii/2019 

Metodologia evaluării 

personalului didactic şi 

didactic-auxiliar 

August 

2020 

Consiliu de 

administrație 
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