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Nr. 750/19.09.2019 
 
 

Tematica şedinţelor Consiliului de Administraţie 

Nr. 
crt. 

Problematică, teme, dezbateri, informări Data Cine răspunde 

1 1. Aprobarea calificativelor anuale pentru anul şcolar 2018-
2019; 
2. Repartizarea spaţiilor şcolare,  
3. Aprobarea  proiectului de încadrare  pentru anul şcolar 
2019-2020, schema de personal didactic auxiliar şi 
nedidactic şi a statului de personal; 
4. Stabilirea diriginţilor şi a personalului de predare de la 
învăţământul preşcolar şi primar; 
5. Aprobarea  statului de funcţii pentru anul şcolar 2019-
2020 (planul de încadrare cu personal didactic și didactic 
auxiliar  precum și schema de personal nedidactic) 
6. Stabilirea componenţei şi atribuţiilor Comisiilor de lucru;   
7. Aprobare ROI; 
8. Aprobarea fisei postului; 
 
 

Sept. 
2019 

 
 

 

- director; 
- resp. comisii; 
 
 
Director adjunct 
secretar 
 
Director  
 
Secretar 
 
Director, dir. adj. 
 
Administrator 
financiar 
Director  

2 1. Discutarea şi aprobarea planului managerial pentru anul 
şcolar 2019-2020;  
2. Discutarea şi aprobarea planului operaţional pentru 
semestrul I  al  anului  şcolar 2019-2020 
3. Validarea raportului privind starea învăţământului pentru 
anul şcolar 2018-2019, și stabilirea de măsuri ameliorative; 
4. Aprobarea tematicii Consiliului de administraţie pentru 
anul şcolar 2019-2020 și a graficului ședințelor;  
Stabilirea responsabilităţilor membrilor CA; 
5.Aprobarea tematicii și a graficului Consiliului profesoral 
pentru anul şcolar 2019-2020 
6 Aprobarea comisiei de revizuire a PDI  
7. Planificarea  concediilor de odihnă  
8.Aprobarea orarului pentru anul şcolar 2019-2020 
9.Desemnarea coordonatorului pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare  

Oct. 
2019 

- director/dir. adj; 
-   
- director/dir. adj. 
 
-director/dir. adj.  
 
-director/dir. adj. 
 
-director/dir. adj. 
 
    
 
 
-director 
 
-Consilieri educativi 



 
 
 
 
 
              

 

10.Aprobarea tipurilor de activități educative extrașcolare 
11. Aprobarea fişei postului și a fișei de evaluare pentru 
anul şcolar 2019- 2020, revizuită 
12.Aprobarea programului de dezvoltare profesională a 
cadrelor didactice. 
 

 
 
 
-Responsabili cu 
dezvoltarea 
profesionala 

3 1. Repartizarea sumelor pentru achiziţionarea de obiecte de 
inventar 
2. Adoptarea  proiectului de buget pentru anul 2020; 
3. Aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţile autofinanţate; 
4. Raportul comisiei pentru verificarea documentelor 
şcolare şi a actelor de studii, monitorizarea frecvenţei şi 
notarea ritmică 
5. Raportul comisie pentru siguranţa elevilor şi 
personalului, pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
6.Metodologia de întocmire, completare şi valorificare a 
raportului de evaluare a elevilor la finalul clasei pregătitoare 
7. Metodologia de organizare şi administrare a evaluării 
elevilor la finalul clasei a II – a , a IV – a , a VI – a  
8. Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării 
Naţionale 2020 
9. Metodologia  de organizare şi desfăşurare a admiterii în 
în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 
 
 

Nov. 
2019 

Administrator 
financiar 
 
 
 
Director 
 
 
 
Prof. Rugina Danut 
 
 
 
-dir. adjunct 
  
-director 
 

4 1. Avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2020-2021; 
2.Raport privind activitatea de perfecţionare la nivelul 
comisiilor metodice/catedrelor 
3.Raport privind inventarierea bazei materiale 
4.  Avizarea execuţiei bugetare  
5. Avizarea planului de investiţii pentru anul 2020 
6. Aprobarea planului de achiziţie pentru anul 2020  
7. Aprobă modalitățile de realizare a resurselor 
extrabugetare și stabilește utilizarea acestora 
8. Aprobă utilizarea excedentelor bugetare anuale reportate 
– din venituri proprii 

Dec. 
2019 

 
 
 

- directori  
 
Prof. Maraciuc 
Gheorghe 
Administrator 
financiar 
   

5 1.Evaluarea personalului nedidactic   
2.Informare privind absenteismul şcolar, preocuparea pentru 
prevenirea delicvenţei juvenile;  
3.Aprobarea procedurilor elaborate la nivelul unităţii 
4.Aprobarea fişei de încadrare - vacantare pentru anul şcolar 
2020-2020; 
 
 

Ian.2020 - director; 
- director adjunct 
 
- responsabil cu 
formarea continuă- 
prof. Ghetau Iulian;  
-director 
Adm. financiar 
Director  



 
 
 
 
 
              

 

6 1. Aprobarea ofertei educaţionale CDS  pentru anul şcolar 
2020-2021; 
2.Aprobarea programelor obiectelor opţionale pentru anul 
2020-2021 
3.Reevaluarea dosarelor de bursă  
 

Februarie 
2020 

Directori 
Diriginți 

7 1.Raport privind activitatea de  secretariat, contabilitate şi 
bibliotecă ; 
2.Aprobarea Programului  Școala altfel – „Să ştii mai multe, 
să fii mai bun!” 
3. Prezentarea raportului privind activitatea de OSP şi 
măsuri de eficientizare /comisia diriginţilor 
4. Informare privind activitatea de educaţie privind  
protecţia civilă şi SSM; 
5.  Probleme administrative  

Martie 
2020 

- secretar şef, adm. 
financiar bibliotecar ; 
- responsabil 
comisie  
consilierul şcolar- 
responsabil OŞP 

8 1.Raport privind activitatea Consiliului elevilor; 
2.Raport privind educaţia pentru viaţă/sănătatea elevilor ; 
3. Informare privind pregătirea elevilor pentru Evaluarea 
Naţională 
4.  Probleme administrative; 

Apr. 
2020 

-director/dir. adj. 
-  resp. comisie  
- medic; 
Diriginţi cls.  a VIII-
a 

9 1. Prezentarea rezultatelor la olimpiadele şi concursurile 
şcolare;  
2. Informare privind activitatea extracurriculară; 
3.Raport  privind activitatea Consiliului reprezentativ al 
părinţilor; 
4. Raportul comisiei pentru consiliere şi parteneriat cu 
părinţii 
 
5. Raportul comisiei pentru curriculum  

Mai 
2020 

- responsabil comisie 
-coordonator 
programe 
-preşedintele CRP 
-responsabil comisie 
parteneriat 
Comisie curriculum 

10 
 

1. Validarea  situaţiei la învăţătură la sfârşitul semestrului al 
II-lea; 
2. Aprobarea componenţei comisiilor examenului de 
corigenţe; 
3. Organizarea Evaluării Naţionale pentru clasa a VIII-a şi a 
admiterii ; 
4. Programarea cadrelor didactice pentru  activitățile 
specifice examenelor: EN; 
5. Probleme administrative pentru perioada de vară; 
6.Raport privind activitatea de perfecţionare la nivelul 
comisiilor metodice; 
7.Raportul comisiei pentru proiecte şi programe educative 
şcolare şi extraşcolare ; 
8. Stabilirea programului activităților specifice vacanței de 
vară: programul activităților educative, recreative, sportive 

Iun. 2020 - director; 
- director şi 
responsabilii 
comisiilor metodice; 
 
- director; 
- director  
 responsabilii 
comisiilor metodice; 
-coordonator 
programe 

11 1.Organizarea activității de reparații în vederea deschiderii 
noului an școlar 
2. Stabilirea programului de lucru pentru anul școlar 2020-

Iulie 
2020 

Directori/ 
administrator 
financiar  



 
 
 
 
 
              

 

 
 

 
 

      Director,        
prof. Sarafincianu Gheorghe      

2021 
3. Prezentarea  bugetului și aprobarea achiziției materialelor 
pentru reparații curente 
4. Probleme curente 

12 1.Discutarea și aprobarea cererilor privind mobilitatea 
personalului didactic 
2. Validarea raportului de evaluare în vederea evaluării 
activităţii manageriale anuale a directorului pentru anul 
şcolar 2019-2020; 
3.  Probleme curente 

August 
2020 

Director/ comisia de 
mobilitate 


