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TEMATICA SI GRAFICUL
SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

An scolar 2015-2016

Nr
crt

Tema Data Responsabil

1.  Aprobarea transferului elevilor care au formulat cereri, in
acest sens, in vacanta de vara,inainte de inceperea noului
an scolar

 Aprobarea tematicii si graficului sedintelor Consiliului de
administratie al scoliipentru anul scolar 2015-2016

 Aprobarea ROI dezbatut in CP
 Aprobarea fisei individuale a postului pentru cadrele

didactice,
 Elaborarea fiselor si a criteriilor de evaluare pentru

personalul didactic
 Aprobarea inscrierii cadrelor dicatice la concursul de

obtinere a gradatiei de merit
 Stabilirea componentei si a atributiilor comisiilor de lucru

din scoala
 Validarea statului de personal pentru toate categoriile de

personal din unitate
 Validarea rapoartelor de autoevaluare/gimnaziu/liceu

pentru anul scolar 2014-2015
 Aprobarea orarului unitatii scolare
 Aprobarea cererilor de concediu, pe baza cererilor

formulate de salariatii unitatii de invatamant si la
propunerea directorului

 Aprobarea contractului educational scoala-parinti
 Aprobarea repartizarii personalului didactic de predare

pentru invatamantul prescolar/primar/dirigintilor la
grupe/clase;

 Desemnarea coordonatorului pentru proiecte si programe
educative scolare si extrascolare
 Diverse :aprobarea ordinii de zi a sedintelor
Consiliului de administratie , indeplineste atributii de
incadrare si mobilitate a personalului didactic, aprobarea
decontarii navetei cadrelor didactice si a personalului
didactic auxiliar ,aprobarea procedurilor elaborate la
nivelul unitatii de invatamant,organizarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si
nedidactice, avizeaza comisiile in vederea organizarii si
desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor
didactice auxiliare si nedidactice,aprobarea pensionarii

Sept
2015

Arcus Ana
Gherghisan
Violeta
Coca C-tin
Popa Doina
Chiracu
Mariana
Zamfir
Stefana
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personalului din unitate,in conditiile legii, aprobarea
masurilor de optimizare a procesului didactic propuse de
Consiliul profesoral,aprobarea participarii angajatilor din
unitatea de invatamant la programe de dezvoltare
profesionala,aproba administrarea si dezvoltarea bazei
materiale a unitatii de invatamant etc

2.  Stabilirea responsabilitatilor membrilor CA si a diferitelor
proceduri de lucru

 Avizarea contractelor-cadru cu agentii economici la care
elevii isi vor desfasura instruirea practica

 Validarea raportului general privind starea si calitatea
invatamantului in anul scolar 2014-2015 si aprobarea
masurilor ameliorative

 Aprobarea planului managerial al directorului pentru anul
scolar 2015-2016

 Aprobarea programului activitatilor educative extrascolare
 Aprobarea graficului de desfasurare a instruirii practice

comasate
 Aprobarea comisiei de revizuire a PAS 2015-2020
 Aprobarea acordarii burselor scolare in anul scolar

2015-2016
 Formularea recomandarilor/aprecierilor pentru cadrele

didactice care se-au inscris la examene de obtinere a
gradelor didactice

 Diverse

Oct
2015

Arcus Ana
Trandafir
Gheorghe
Butan
George
Zamfir
Stefana
Sanducu
Florentina

3.  Analiza modului de parcurgere a materiei si a evaluarii
ritmice a elevilor

 Aprobarea temelor pentru sustinerea examenului de
certificare a competentelor pentru calificarea de tehnician
in agroturism

 Aprobarea PDI-ului si PAS_ului
 Dezbatere : “Instrumente de monitorizare a progresului

scolar”
 Diverse

Nov
2015

Anastasiu
Aneta
Trandafir Gh
Gherghisan
Violeta
Zamfir
Stefana

4.  Elaborarea fiselor si a criteriilor de evaluare pentru
personalul nedidactic

 Aprobarea fisei individuale a postului pentru personalul
didactic auxiliar si nedidactic

 Acordarea calificativelor anuale pentru personalul
nedidactic si didactic-auxiliar

 Avizarea CDS/CDL-urilor
 Adoptarea proiectului planului de venituri si

cheltuieli(bugetului) pentru anul 2016 si inaintarea acestuia
catre CL

 Aprobarea strategiei de realizare si gestionare a veniturilor
extrabugetare pentru anul 2016

Dec
2015

Arcus Ana
Gherghisan
Violeta
Butan
George
Eni Neagu
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 Avizarea executiei bugetare
 Avizarea planului de investitii pentru anul 2016
 Aprobarea utilizarii excedentelor anuale rezultate din

executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor
finantate integral din venituri proprii

 Avizarea proiectului de plan de scolarizare pentru anul
scoalr 2016-2017

 Aprobare strategiei de dezvoltare a resurselor umane la
nivelul unitatii scolare in anul scolar 2015-2016

 Validarea raportului de monitorizare interna
 Diverse

5.  Aprobarea proiectului d e incadrare pentru anul scolar
2016-2017

 Diverse

Ian
2016

Arcus Ana
Popa Doina
Trandafir Gh
Grigore
Traian

6.  Validarea raportului general privind starea si calitatea
invatamantului din unitatea scolara, sem I, an scolar
2015-2016

 Aprobarea planului managerial al directorului pentru sem
II, anul scolar 2015-2016

 Dezbatere “Monitorizarea modului de aplicare a planurilor
de masuri ce vizeaza calitatea in educatie”

 Diverse

Febr
2016

Arcus Ana
Coca C-tin
Sanducu
Florentina

7.  Validarea raportului de monitorizare interna
 Diverse

Martie
2016

Anastasiu
Aneta
Puia Elena

8.  Analiza modului de parcurgere a materiei si a modului de
evaluare ritmica a elevilor

 Diverse

Mai
2016

Coca C-tin
Gherghisan
Violeta

9.  Aprobarea raportului de monitorizare interna
 Aprobarea perioadelor de efectuare a concediilor de odihna

ale personalului didactic auxiliar si nedidactic
 Diverse

Iunie
2016

Arcus Ana
Butan
George
Grigore
Traian

10. Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic August
2016

Gherghisan
Violeta
Anastasiu
Aneta
Zamfir
Stefana

Nota : la capitolul diverse se au in vedere atributiile enumerate in cursul lunii septembrie
sau altele, functie de necesitate

Intocmit ,
Presedinte al Consiliului de administratie,

Prof Arcus Ana
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