
 

Nr. 3095 din 06.09.2022 

 

GRAFICUL/ TEMATICA 

ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  

ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

 
NR. 

CRT. 
UNITATEA DE CONȚINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1.  

• Aprobarea constituirii claselor, 

repartizarea diriginților/  învățătorilor 

• Aprobarea transferurilor elevilor 

• Stabilirea componenței și atribuțiilor 

comisiilor de lucru în școală 

• Alocarea punctajului aferent fiecărui 

criteriu din Fișa de evaluare a 

personalului didactic pentru anul 

școlar 2021-2022 

• Aprobarea calificativelor anuale 

pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar 

• Aprobarea orarului și a graficului 

serviciului pe școală 

• Aprobarea planificării practicii 

comasate 

• Aprobarea orarului și a graficului 

serviciului pe școală 

•  

• Probleme curente 

Planul de școlarizare 

pentru anul școlar 2022-

2023 

Resurse Umane 

ROFUIP/ ROI/ cereri 

transfer 

Legea Educației 

Naționale 

Fișa postului/ Analiza 

membrilor comisiei 

Rezultate obținute în anul 

școlar 2021-2022 

Avizul Consiliului 

Profesoral 

Septembrie 

2022 
Director 

Responsabil 

comisie 

Coordonator CEAC 

Coordonatorul de 

proiecte și 

programe 

2.  

• Propunerea unităților de conținut 

pentru planul managerial al 

Consiliului de Administrație și 

stabilirea tematicii pentru Consiliul 

Profesoral pentru anul școlar 2022-

2023 

• Aprobarea solicitărilor de decontarea 

a navetei pentru cadrele didactice  

(anuale) 

• Acordarea avizului pentru depunerea 

cererilor de preinspecție în vederea 

înscrierii la grade didactice 

• Validarea modificărilor aduse statului 

de personal și funcții 

• Aprobarea Regulamentului de Ordine 

Interioară 

• Aprobarea Planului Managerial 

pentru anul școlar 2022-2023 

• Aprobarea Regulamentului Intern 

• Aprobare planificării concediului de 

odihnă pentru personalul didactic de 

predare 

• Aprobarea Planului de activități 

extrașcolare pentru anul 2022-2023 

Legislația în vigoare 

Planul de Acțiune al Școlii 

Octombrie 

2022 

Directori 

Membri CA 

Secretar 

 



• Aprobarea Planului de acțiune al 

școlii 

• Validarea raportului general privind 

analiza activității instructive-

educative în anul școlar 2021-2022 

• Discutarea modului de realizare/ 

aplicare a chestionarului de feedback 

din partea elevilor pentru cadrele 

didactice 

• Stabilirea atribuțiilor membrilor 

Consiliului de Administrație 

• Probleme curente 

3.  

• Elaborarea fișelor și criteriilor de 

evaluare specifice pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic 

• Analiza parcurgerii materiei, 

evaluării ritmice și a frecvenței 

elevilor 

• Aprobarea Regulamentului de 

funcționarea al CEAC pentru anul 

școlar 2022-2023 

• Probleme curente 

Planul managerial 2022-

2023 

Planul managerial 

educativ 2022-2023 

Raport CEAC 

Prevederi ISJ 

Noiembrie 

2022 

Directori 

Comisia pentru 

curriculum 

 

 

4.  

• Raportul privind modul de utilizare a 

fondurilor financiare alocate în anul 

școlar 2022 

• Prezentarea și aprobarea propunerii 

pentru Planul de școlarizare pentru 

anul școlar 2022-2023 

• Avizarea proiectului de buget anual și 

înaintarea spre aprobare Consiliului 

Local 

• Aprobarea planificării anuale a 

concediilor de odihnă a personalului 

didactic auxiliar și nedidactic pentru 

anul 2023 

• Probleme curente 

Cereri/Rapoarte depuse 

Norme financiar-

contabile 

Legea bugetului 

Criterii individuale scrise/ 

propuneri director 

Decembrie 

2023 

Director 

Administrator 

financiar 

5.  

• Situația inventarului școlii / Raportul 

comisiei de casare 

• Avizarea temelor de proiect propuse 

pentru susținerea Examenelor de 

certificare nivel 4 și 3 

• Validarea calificativelor pentru 

personalul nedidactic obținute în 

urma evaluării anuale. 

• Aprobarea fișelor individuale a 

postului pentru personalul nedidactic 

• Aprobarea ofertei CDȘ pentru anul 

școlar 2023-2014 

• Prezentarea Proiectului de încadrare 

pentru anul școlar 2023-2024 

• Avizarea vacantării posturilor 

didactice 

Norme financiar-

contabile 

Metodologia de aprobare 

a cifrei de școlarizare 

ROFUIP 

Metodologia mișcării 

personalului didactic din 

învățământul 

preuniversitar 

Ianuarie 

2023 

Directori 

Membri CA 

Administrator 

financiar 

Secretar 

6.  

• Aprobarea temelor de proiect pentru 

Examenul de certificare a 

competențelor profesionale, sesiunea 

2023 

• Avizarea execuției bugetare și 

prezentarea bugetului pentru anul în 

curs 

Legislația în vigoare 

 

Februarie 

2023 

Director 

 



• Probleme curente 

7.  

• Aprobarea CDȘ-urilor pentru anul 

școlar 2023-2024 

• Probleme curente 

 

Procese-verbale de la 

ședințele cu părinții și 

tabelele cu opțiunile 

elevilor și ale părinților 

Martie 2023 Directori 

Comisia pentru 

curriculum 

 

8.  

• Aprobarea CDL-urilor pentru anul 

școlar 2023-2024 

• Probleme curente 

 

Procese-verbale de la 

ședințele cu părinții și 

tabelele cu opțiunile 

elevilor și ale părinților 

Aprilie 2023 Directori 

Comisia pentru 

curriculum 

 

9.  

• Concluzii și măsuri ce se impun în 

urma controlului periodic a evaluării 

elevilor și a monitorizării absențelor 

• Probleme curente 

Legislația în vigoare 

 

Mai 2023 Directori 

Membri CA 

 

10.  

• Stabilirea măsurilor administrative 

pentru vacanța de vară 

• Aprobarea calificativelor parțiale 

pentru personalul didactic înscris la 

gradele didactice 

• Pregătirea pentru examenele de 

Evaluare Națională și Bacalaureat 

• Stabilirea graficului pentru 

examenele de încheiere a situației 

școlare/ corigență 

• Stabilirea calendarului pentru 

transferul elevilor, în urma afișării 

locurilor libere 

• Aprobarea repartizării diriginților/ 

învățătorilor la clasa, an școlar 2023-

2024 

• Festivitățile de absolvire 

• Probleme curente 

Program activități 

administrative 

Prevederi metodologice 

privitoare la examenele 

naționale 

Iunie 2023 Directori 

Membri CA 

11.  

• Prezentarea raportului final pentru 

examenele de Evaluare Națională și 

Bacalaureat 

• Probleme curente 

Prevederi metodologice 

privitoare la examenele 

naționale 

Iulie 2023 Directori 

Membri CA 

12.  

• Programarea săptămânilor ”Școala 

Altfel” și ”Săptămâna verde” 

• Transferul/ înscrierea elevilor, în 

urma afișării locurilor libere după 

examenele de încheiere a situației 

școlare/ corigență/ încheierea 

examenului de calificare profesională 

nivel 3 

• Aprobarea constituirii Comisiei de 

evaluare a personalului didactic/ 

didactic auxiliar 

• Probleme curente 

Legislația în vigoare 

 

August 

2023 

Directori 

Membri CA 

 

    Director,       

     Prof. Chachula Angelica                   


