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SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,  ANUL SCOLAR 2021-2022 
Nr.Crt. UNITATEA DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

 

 

 

 

1. 

 

 Acordarea punctajelor și calificativelor personalului didactic 

și didactic auxiliar pentru anul școlar 2020 – 2021

 Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginților și a 

învățătorilor 

 Aprobarea orarului școlii pentru anul școlar 2021 – 2022

 Repartizarea spațiilor de învățământ pentru anul școlar 2021-

2022, cu respectarea restricțiilor impuse de pandemia COVID 19

 Numirea şi aprobarea responsabililor comisiilor  permanente, 

și a compartimentelor. Aprobarea organigrameipentru anul scolar 

2021- 2022

 Aprobarea transferurilor elevilor 

 Aprobarea cererilor cadrelor didactice de încadrare în plata cu 

ora

 Probleme curente
 

Planul de scolarizare  

Legea nr..1/2011 – Legea 

Educatiei Nationale 

Avizul Consiliul 

Profesoral 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie  

2021 

 

Director 

 

Grup de lucru 

 

 

 



 

 

 

 

2. 

 

 Organizarea Consiliului de Administratie si aprobarea 

tematicii acestuia

 Stabilirea atribuțiilor membrilor Consiliului de 

Administrație

 Aprobarea strategiei manageriale a scolii

 Abrobarea planului managerial anual

 Abrobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și 

Funcționare și a Regulamentului Intern

 Abrobarea programului activităților educative şcolare şi 

extraşcolare 2020 – 2021, cu respectarea restricțiilor 

impuse de pandemia COVID

 Aprobarea Planului de încadrare pentru anul scolar în curs 

 Aprobarea perioadei de desfăşurare a “Săptămânii altfel“, 

luând în calcul evoluția pandemiei COVID – 19

 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă 

 Probleme curente
 

Normativ de încadrare 

 

Normativ de încadrare 

ROFUIP/ ROF/RI 

 

 

Rapoarte de activitate 

Legislatia în vigoare  

 

 

 

Octombrie 

 

2021 

 

Director / Secretar 

C.A. 

 

 

 

Coordonator proiecte 

si programe scolare  

Director Director/  

3.  Aprobarea Regulamentului Comisiei CEAC, a R.A.E.I. și a  

Planului de actiune 

  Aprobarea  Planului de dezvoltare al S.C.I.M.  

  Aprobarea cheltuielilor bugetare 



 Prezentarea metodologiei de organizare și desfășurare a 

examenelor naționale 

 

Metodologia de aprobare a 

cifrei de scolarizare / 

Prevederi  ME, ISJ 

 Informare CEAC 

Instrucțiunea 1/2018 

Noiembrie 

2021 

Grup de lucru 

Resp. CEAC 

Presedinte SCIM 

 

 

4. 

 

 Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare 

alocate in anul bugetar 2021 

 Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru anul 

scolar 2022 – 2023 

Cereri/Rapoarte depuse 

 

Criterii individuale 

scrise/propuneri director 

 

Decembrie  

2021 

 

 

Director 

Secretar 

 Contabil 



  Raport privind situația frecvenței și notării elevilor. 

 Probleme curente 

 

Grup de lucru 

5. 

 

 

 Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare 

 Aprobarea repartitiei bugetului anual  

 Aprobarea evaluărilor  personalului nedidactic 

 Probleme curente 

 

 

Norme financiar-

contabile 

Fise de evaluare 

Ianuarie  

2022 

Director 

Comisia de 

inventariere si casare 

Contabil  

 

 

 

6. 

 Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – 

semestrul I 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul scolar 

2022-2023 

 Avizarea vacantării posturilor didactice 

Raport privind starea si 

calitatea educatiei – 

Semestrul I 

PDI 

Metodologia miscării 

personalului didactic 

din 

învătământul 

preuniversitar 

Februarie  

2022 

Director 

Grup de lucru 

 

 

 

7. 

 

 Analiza activității comisiilor  și compartimentelor  

 Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul scolar 

2022-2023 

 Stabilirea programului activitaţilor pentru saptamâna 

Şcoala altfel 

 

Rapoarte semestriale 

Procese-verbale de la 

sedintele cu parintii si 

tabelele cu optiunile 

elevilor si ale parintilor 

Martie  

2022 

 

Responsabilii de  

comisii 

Comisia pentru 

curriculum 



8.  Analiza rezultatelor de la simularea Evaluării Naționale
  

 Probleme curente 

Rezultate obtinute , 

raport pe discipline 

Plan remedial 

Aprilie 2022 

 

Director  

 

9.  Realizarea cadrului organizatoric privind Evaluarea 

Națională 

 Analiza stadiului de pregătire a elevilor pentru susținerea 

EN8 

 Probleme curente 

Ordine ME 

Note constatative 

Raport 

 

 

 

Mai  

2022 

Director  

Diriginte clasa 

aVIII-a 

 

Coordonator proiecte 

si prohrame 

educative 

9. Prezentarea raportului EN 246; 

 Aprobarea programului privind sfârșitul de an şcolar 

 Elaborarea și aprobarea unui plan de măsuri privind 

lucrările de 

reparații și igienizare a spațiilor de învățământ 

 Aprobarea concediilor de odihnă  

Program activităti 

administrative 

Planul managerial 

Iunie 

2022 

Director 

Cadre didactice 

                        Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din      

            Director,                                                                                                                                                    

Prof.   Banescu Elena 


