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GRAFICUL / TEMATICA 

SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

ÎN ANUL SCOLAR 2019-2020 

Nr 

crt. 
UNITATEA DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

1.  Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul didactic si  

didactic auxiliar pentru anul şcolar 2018-2019; 

 Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv 

dintr-o clasă în alta; 

 Aprobarea solicitărilor elevilor privind  transferul, reinscrierea, 

retragerea ptr. 2019-2020; 

 Aprobarea constituirii claselor, repartizarea dirigintilor ; 

 Aprobarea organigramei liceului; 

 Atribuire ore vacante/rezervate in regim de plata cu ora; 

 Aprobarea deciziilor de numire a responsabililor privind produsele 

distribuite prin programul- ,, Corn, lapte şi măr” la grădiniţe; 

 Validarea CA 2019-2020 /Stabilirea atributiilor membrilor 

Consiliului de Administratie ; 

 Aprobarea tematicii şi a graficului şedinţelor CA ; 

 Aprobarea Regulamentul Intern și Regulamentului de Organizare și 

Funcționare - revizuit; 

 Particularizarea contractului educaţional pentru 2019-2020 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar în curs; 

 Aprobarea burselor profesionale pentru 2019-2020. 

 Aprobare orar 2019-2020; 

 Aprobarea programului şcolar; 

 Aprobarea graficului de desfăşurare a instruirii practicii comasate; 

 Stabilirea componentei si atributiilor comisiilor metodice şi de lucru 

din scoală 

 Desemnarea coordonatorului pentru proiecte şi programme 

educative şcolare şi extraşcolare 

Rapoarte de activitate/ Fisa postului 

Planul de scolarizare 2019-2020 

ROI , RI - revizuit 

Cereri transfer 

Planul managerial 2019-2020 

Planul managerial educativ 2019-2020 

Contractului educational pentru 2019-2020. 

Fisa postului revizuită /2019-2020 

Organigrama pentru anul scolar 2019-2020 

Cereri PCO 

Orar 2019-2020 

Tabel clase/ diriginţi 

Decizii de numire a responsabililor privind 

produsele distribuite prin programul- ,, Corn, 

lapte şi măr” la grădiniţe 

Decizie componenţă CA 

Tematica  şi  graficul şedinţelor CA  

Proiectul de încadrare pentru anul şcolar curent 

Tabel cu beneficiarii bursei profesionale / 2019-

2020 

Graficul de desfăşurare a instruirii practicii 

comasate 

Decizie privind componenţa si atributiile 

comisiilor metodice şi de lucru din scoală 

 

Fişa  individuale a postului  a salariaţilor 

liceului /2019-2020 

Septembrie 

2019 

Director 

Responsabili CM 

Secretarul liceului 
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 Aprobarea fişei individuale a postului  a salariaţilor liceului /2019-

2020; 

 Validarea  statului de functii /personal pentru personalul didactic si 

didactic auxiliar , nedidactic si supunerea spre aprobare ISJ 

Dâmboviţa; 

 Aprobarea planificării concediilor de odihnă ; 

 Diverse. 

Statulde functii /personal pentru personalul 

didactic si didactic auxiliar , nedidactic 

Tabel cu planificarea concediilor de odihnă ale 

salariaţilor liceului 

2.  Validarea Raportului privind calitatea educației în anul școlar 2018-

2019 

 Aprobare Program Managerial 2019-2020 si a Planului operational 

pentru semestrul I 

 Avizarea RAEI  2018-2019 

 Plan de actiune CEAC 2019-2020 

 Aprobare Fişe de evaluare pentru personalul didactic si didactic 

auxiliar pentru anul şcolar 2019-2020 

 Aprobare normare personal nedidactic si auxiliar 

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse  

Avizul Consiliul Profesoral 

Raportului general privind starea si calitatea 

invatamantului 

Program Managerial 2018-2019 

Planul operational pentru semestrul I 

Documente CEAC 

Legislatia în vigoare  

Normative in vigoare 

Ştat de plată transport profesori 

 

Octombrie 

2019 

Director  

Secretar 

Responsabil CEAC 

 

 

 

3.  Revizuirea planului de actiune al scolii 

 Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor 

 Aprobarea indrumatorilor de proiecte CCP nivel 4. 

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse 

PAS 2016-2021, revizuit 

Raport comisie pentru verificarea documentelor 

scolare 

Proces verbal comisie tehnica 

Noiembrie 

2019 

Director 

Grup de lucru PAS 

Responsabil  

comisie tehnică 

 

4.  Aprobarea  proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 

2020 – 2021 

 Analiza ritmicitatii notarii si frecventa elevilor 

 Aprobarea temelor  CCP  nivel IV 

 Aprobarea temelor pentru CCP 3. 

 Aprobare conponență comisie de inventarie  

 Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv 

dintr-o clasă în alta pentru semestrul al II-lea 

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse 

Metodologia de aprobare a cifrei de scolarizare 

Cereri/Rapoarte depuse 

Norme financiar-contabile 

Legea Bugetului 

Criterii individuale scrise/propuneri director 

Ştat de plată transport profesori 

Cereri inregistrate la secretariat 

 

 

Decembrie 

2019 

 

Director 

 

Administrator 

financiar 
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5. 

 

 

 Evaluarea anuala a  personalului  nedidactic pe anul 2019  

 Aprobare optiuni elevi pentru examenul de CCP nivel 4/ 2020. 

 Aprobare program ,,Scoala altfel:Sa stii mai multe, sa fii mai bun’’  
 Aprobare Procedura de admitere învăţământ profesional 2020 

 Aprobarea echipei  de coordonare a Programului naţional  ,, 

Şcoala altfel” 

 Aprobare- ,,Procedura de selecție  a candidaților pentru 

admiterea în învățământul profesional de stat , anul școlar 

2020-2021 ”. 

 Aprobare -Comisia de admitere în învăţământul profesional de 

stat, anul  şcolar 2020-2021. 

 Aprobare -Planificarea concediilor de odihnă pentru 

personalul nedidactic  în 2020. 

 Aprobarea calificativelor / 2019 pentru personalul nedidactic. 

  Aprobare – Fișa postului și fișa se evaluare pentru personalul 

nedidactic 2020 . 

 Aprobare transport cadre didactice  

 Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei–semestrul I 

 Aprobare-  Plan managerial pe semestrul al II-lea 

 Diverse 

Buget 2020 

Lista teme CCP 

Fise de evaluare 

Ştat de plată transport profesori 

Program ,,Scoala altfel:Sa stii mai multe, sa fii 

mai bun” 

Raport comisie 

Procedura de admitere în învăţământul 

profesional, 2020 

Raportului privind starea si calitatea educatiei – 

semestrul I  

Planului managerial pe semestrul al II-lea 

 

Ianuarie 

2020 

Administrator 

financiar 

Director 

Responsabil 

comisie tehnică 

 

6.  Aprobare  Proiect buget pentru anul 2020 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul scolar 2020-2021 

 Aprobarea Comisiei pentru organizarea simulării examenului de 

Bacalaureat 2020  

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse 

Raport privind starea si calitatea educatiei / 

Semestrul I 

PDI 

Metodologia miscării personalului didactic din 

învătământul preuniversitar  

Tabel nominal 

Ştat de plată transport profesori 

 

Februarie 

2020 

Director  

Secretar 

Responsabil 

comisie tehnică 
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7. 

 

 Aprobarea CDL-uri pentru anul scolar 2020-2021 

 Analiza activitatii Comisiei pentru prevenirea si combaterea 

discriminarii si promovarea interculturalitatii 

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse 

Tabel nominal 

Ştat de plată transport profesori 

Martie 

2020 

 

Director 

Responsabil 

comisie  

8.  Analiza activitatii Comisiilor metodice 

 Aprobare proceduri elaborate la nivelul scolii 

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse 

Raport comisii metodice 

Proceduri 

Ştat de plată transport profesori 

Aprilie 

2020 

Responsabili CM 

Responsabil CEAC 

 

9.  Raport privind evaluarea corecta, partială si finală a activitătii 

fiecărui compartiment de munca si a fiecărui angajat al scolii 

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse 

Raport de evaluare pe compartimente 

Tabel nominal 

Ştat de plată transport profesori 

Mai 

2020 

Director  

Sefi de 

compartimente 

10.  Desemnare- Comisie de admitere în învăţământul liceal şi comisiei 

în vederea organizării şi susţinerii examenelor de situaţii 

neîncheiate şi corigenţă, sesiunea 2020 

 Stabilirea măsurilor administrativ – gospodăresti pentru vacanta de 

vara 

 Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta de vara 

 Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare 

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse 

Program activităti administrative 

Planul managerial 

Inventar 

Ştat de plată transport profesori 

 

Iunie 

2020 

Director 

Administrator  de 

patrimoniu 

Comisie de inventar 

 

11  Aprobare Comisie pentru situatii neincheiate si corigente 

 Analiza activitatii Consiliului de Adminstratie pe anul scolar 2019-

2020 

 Aprobare transport cadre didactice 

 Diverse 

Decizie comisie 

Raport de analiza 

Ştat de plată transport profesori 

 

Iulie 

2020 

Director 

Secretar CA 

   

Director,            Secretar CA, 

                   Prof. Arjan Laurentia           Diaconescu Gheorghita 


