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TEMATICA ŞI GRAFICUL 

ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 

 
Nr. 2751/24.10.2019 

Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 28.10.2019 

 

 
NR. 

CRT. 

UNITATEA DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1. • Alegerea secretarului Consiliului de administrație 

• Stabilirea atribuțiilor membrilor Consiliului de 

Administrație 

• Acordarea punctajelor și calificativelor anuale 

personalului didactic și didactic auxiliar pentru anul 

școlar 2018-2019; 

• Aprobarea constituirii claselor, repartizarea 

dirigintilor/ învătătorilor 

• Repartizarea spațiilor de învățământ pentru anul școlar 

2019 – 2020 

• Aprobarea perioadei de desfăşurare a programului 

„Săptămâna Altfel” 

• Aprobarea comisiilor metodice și de lucru 

• Aprobarea ROI 

• Aprobarea coordonatorului de proiecte și programe 

Legea Educaţiei 

Naţionale NR1/2011 

ROFUIP 

ROI 

Fişa postului / Analiza 

resp. comisii metodice 

Septembrie 

2019 

Director 

 

 

 

 

 

 

Director/ sefi CM 

 

 

 

Director / 

Coordonator 

CEAC 
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educative școlare și extrașcolare, a secretarului CP şi 

CEAC; 

• Aprobarea schemei orare; 

• Aprobarea procedurilor operationale; 

• Aprobarea cererilor cadrelor didactice de încadrare la 

plata cu ora; 

• Validarea fişei de evaluare a activităţii personalului 

didactic; 

• Aprobarea graficului și a tematicii ședințelor 

Consiliului de Administrație și ale Consiliului 

Profesoral, în anul școlar 2019-2020; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare; 

• Aprobarea fişei postului personalului didactic, didactic 

auxiliar si nedidactic. 

2. • Aprobarea acordării burselor scolare; 

• Aprobarea Planului managerial anual și semestrial 

pentru anul școlar 2019-2020; 

• Aprobarea Planului operaţional pentru anul școlar 

2019-2020; 

• Aprobarea Planului managerial – Comisia pentru 

curriculum; 

• Aprobarea Graficului de activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare 

• Aprobarea Raportului anual de evaluare internă 

privind calitatea educației (RAEI); 

• Avizarea scrisorilor de intenție pentru înscrierea 

proiectelor educaționale; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare 
 

Rapoarte de activitate 

Legislaţia în vigoare 
Octombrie 

2019 

Director / Secretar 



3. • Prezentarea interpretării chestionarelor aplicate 

personalului didactic; 

• Dezbaterea planului de acţiune pentru ameliorarea 

rezultatelor şcolare;  

• Analiza serviciului pe școală efectuat de profesori și 

respectarea timpului alocat orelor de curs; 

• Prezentarea activității Comisiei de combatere a 

violenței în mediul școlar; 

• Raport privind situația frecvenței și notării elevilor; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare  

• Probleme curente 

Raport CEAC  

Rapoarte sintetice şefi 

CM 

Metodologia de 

aprobare a cifrei de 

şcolarizare 

/ Prevederi ISJ 

Noiembrie 

2019 

Director 

Director/ Comisia 

pentru 

curriculum 

4. • Raportul privind modul de utilizare a fondurilor 

financiare alocate în anul bugetar 2019; 

• Avizarea proiectului de buget anual şi înaintarea spre 

aprobare Consiliului Local 

• Raport privind activitatea personalului didactic 

auxiliar și nedidactic, în anul 2019; 

• Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare. 

Cereri/Rapoarte depuse 

Norme financiar-

contabile 

Legea Bugetului 

Criterii individuale 

scrise/propuneri 

director 

Decembrie 

2019 
Director/CP 

Director/ contabil 

5. • Dezbaterea și aprobarea Planului managerial pentru 

semestrul al II- lea; 

• Discutarea proiectului Planului de școlarizare pentru 

anul şcolar 2020‐2021;  

• Aprobarea încadrării titularilor în anul şcolar 

2020‐2021;  

• cereri pentru prelungirea activităţii cadrelor didactice; 

• cereri pentru reducerea normei didactice la 16 ore; 

• Aprobarea componenţei Comisiei de mobilitate 2020;   

• Aprobarea propunerilor Comisiei pentru  

 

 

Metodologia de 

aprobare a cifrei de 

şcolarizare 

/ Prevederi ISJ 

 

 

 

 

 

Ianuarie  

2020 

Directorul, Șefii 

comisiilor 

metodice, 

Consiliul pentru 

curriculum  

Feb 

 

 

 

 

 



• curriculum  privind CDŞ pentru anul şcolar 

2020‐2021;  

• Situaţia inventarului şcolii / Raportul comisiei de 

casare; 

• Aprobarea repartiţiei bugetului annual; 

• Probleme diverse 

 

 

Norme financiar-

contabile 

Raport resp. C.M 

 

 

Administrator 

financiar 

6. • Aprobarea transferurilor elevilor de la o şcoală la alta, 

respective dintr-o clasă în alta pentru semestrul II 

• Validarea Raportului privind starea şi calitatea 

educaţiei – semestrul I 

• Aprobarea planului managerial pe semestrul II 

• Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 

2020-2021 

• Avizarea vacantării posturilor didactice; 

• Avizarea completării normelor didactice; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare 

ROFUIP 

Raport privind starea şi 

calitatea educaţiei – 

Semestrul I 

PDI 

Metodologia miscării 

personalului didactic 

din 

Învătământul 

preuniversitar 

Februarie 

2020 

Director 

Presedinte de 

sedinta C.A. 

Director 

Director / secretar 

7. • Aprobarea Programului „Să știi mai multe, să fii mai 

bun!”. 

• Aprobarea cererilor pentru gradația de merit; 

• Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile 

elevilor pentru CDŞ; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare; 

• Probleme curente 

 

Metodologie gradatii de 

merit 

Procese-verbale de la 

şedintele cu părinţii şi 

tabelele cu opţiunile 

elevilor şi ale părinţilor 

Martie 

2020 

 

Comisia pentru 

curriculum 

8. • Raport privind evaluarea corectă, parţială şi finală a 

activităţii fiecărui compartiment de muncă. 

• Aprobarea raportului de activitate privind Programul 

„Să știi mai multe, să fii mai bun!” . 

• Analiza stării disciplinare. 

• Aprobarea programului pentru Ziua şcolii - “Ziua 

Fişa postului Aprilie 

2020 

Director 

Responsabili CM 



Porților Deschise”; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare; 

• Probleme curente. 

9. • Aprobarea Raportului privind modul de pregătire a 

elevilor claselor a VIII-a în vederea susținerii 

examenelor naționale; 

• Raportul Comisiei de prevenire și combatere a 

violenței în mediul școlar; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare; 

• Probleme curente 

Program activităti 

administrative 

Planul managerial 

Mai  

2020 

Director 

10. • Aprobarea Raportului privind situația la învățătură şi 

purtare la sfârșitul semestrului al II-lea.  

• Discutarea și aprobarea programului de vacanță; 

• Aprobarea cheltuielilor bugetare; 

• Probleme curente. 

Raport analiză 

Grafic planificare 

concedii 

Iunie 

2020 

Director 

Consilier educativ 

11. • Stabilirea lucrărilor de reparație și igienizare. 

• Probleme curente. 

 Iulie  

2020 

Director 

Membri CA 

12. • Analiza stadiului lucrărilor prioritare de la Scoala 

„Stefan cel Mare” Focsani şi măsuri necesare începerii 

anului școlar 2020 -2021, în bune condiții. 

• Aprobarea transferurilor elevilor de la o şcoală la alta, 

respectiv dintr-o clasă în alta, în cadrul Școlii „Ștefan 

cel Mare” Focşani 

• Probleme curente. 

 August 

2020 

Director 

Membri CA 

 

 

 

 


