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TEMATICA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

AN SCOLAR 2019-2020 

 

TEMA TERMENE RESPONSABILI OBSERVATII 

 Evaluarea activităţii cadrelor didactice pentru  anul scolar 2018-

2019; 

 Validarea transferurilor de elevi efectuate pe parcursul vacanţei 

de vară; 

 Aprobarea Proiectului de incadrare cu personal didactic de 

predare si a Statului de personal didactic auxiliar si nedidactic; 

 Stabilirea dirigintilor/invatatorilor la clase, a componentei si 

atributiilor comisiilor de lucru si comisiilor metodice din scoala; 

 Desemnarea coordonatorului de programe si proiecte din scoala; 

 Declansarea procedurii operationale de constituire a noului 

Consiliu de Administratie 

 Aprobarea orarului scolii, a organigramei 

 Aprobarea fisei-cadru a postului pentru personalul din unitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 

 

 



 Repartizarea şi distribuirea de sarcini precise tuturor cadrelor 

didactice din şcoală; 

 Probleme curente 

 Aprobarea documentelor manageriale de diagnoza si prognoza: 

:planul  managerial pentru anul şcolar 2019-2020; Raportul 

privind starea si calitatea invatamantului din unitate  pentru anul 

scolar 2018-2019;RAEI; PDI optimizat; 

 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CNME 

revizuit si a Regulamentului intern; 

 Discutarea şi aprobarea, conform legislaţiei în vigoare, a burselor 

ce vor fi acordate pe parcursul primului semestru al anului şcolar 

2019-2020; 

 Aprobarea calendarului activitatilor educative din scoala; 

 Aprobarea tematicii consiliului profesoral si a consiliului de 

administratie 

 Aprobarea regulamentului CEAC, a strategiei de evaluare interna 

 Aprobarea Planului managerial al Comisiei de programe si 

proiecte educative, 2019-2020 

 Discutarea criteriilor şi a fişei de evaluare pentru personalului 

didactic şi auxiliar în vederea acordării calificativelor anuale; 

 Probleme curente; 

 

 

 

 

Octombrie 2019 

 

 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 

 

 Discutarea şi elaborarea  strategiei educaţionale pe termen scurt; 

 Discutarea  şi elaborarea planului de achiziţii pentru anul 2020; 

 Discutarea  şi aprobarea proiectului de buget  pentru anul şcolar 

2019-2020 si a Raportului de executie bugetara; 

 Scurta analiză a parcursului materiei şi a evaluării ritmice, pe 

baza rapoartelor sintetice întocmite de şefii de catedre/ comisii 

metodice; 

 

 

 

Noiembrie 2019 

 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 



 Aprobarea perioadelor de efectuare a concediilor de odihna pe 

baza cererilor individualeale acestora, in funcrie de interesul 

invatamantului, calendarul activitatilor din scoala si a 

calendarului examenelor nationale 

 Analiza activităţii compartimentului secretariat; 

 Probleme curente; 

 Analiza activităţii compartimentului administrativ 

 Evaluarea si acordarea calificativelor personalului nedidactic din 

scoala 

 Probleme curente; 

 

 

Decembrie 2019 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 

 

 Indeplinirea atributiilor de incadrare si mobilitatea personalului 

didactic prevazute de Metodologia-cadru de miscare a 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar; 

 Discutarea si aprobarea  propunerilor  CDŞ; 

 Probleme curente; 

 

 

 

 

Ianuarie 2020 

 

 

 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 

 

 Aprobarea acordării burselor şcolare pentru elevii şcolii pe 

semestrul al II-lea, conform legislaţei în vigoare; 

 Stabilirea si aprobarea schemei de încadrare pentru anul şcolar 

2020-2021; 

 Indeplinirea atributiilor de incadrare si mobilitatea personalului 

didactic prevazute de Metodologia-cadru de miscare a 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar; 

 Discutarea şi avizarea proiectului planului de şcolarizare pentru 

anul şcolar 2020-2021; 

 Indeplinirea atributiilor de incadrare si mobilitatea personalului 

didactic prevazute de Metodologia-cadru de miscare a 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar; 

 Probleme curente; 

 

 

Februarie 2020 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 



 Analiza activităţii bibliotecii 

 Aprobarea programului pentru saptamana de activitati 

extracurriculare 

 Discutarea şi aprobarea disciplinelor opţionale ce vor fi predate în 

anul şcolar 2020-2021, pe baza cererilor părinţilor şi  elevilor; 

 Indeplinirea atributiilor de incadrare si mobilitatea personalului 

didactic prevazute de Metodologia-cadru de miscare a 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar; 

 Probleme curente 

 

 

 

 

Martie 2020 

 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 

 Scurtă analiză asupra parcurgerii materiei pe baza rapoartelor 

sintetice solicitate responsabililor comisiilor ce funcţionează în 

şcoală; 

 Indeplinirea atributiilor de incadrare si mobilitatea personalului 

didactic prevazute de Metodologia-cadru de miscare a 

personalului didactic din invatamantul preuniversitar; 

 Analiza şi monitorizarea evaluării ritmice; 

 Probleme curente 

 

 

Aprilie 2020 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 

 Stabilirea necesarului de reparaţii curente pentru vacanţa de vară 

2020; 

 Discutarea acordului de continuitate pentru cadrelele didactice 

suplinitoare ; 

 Probleme curente 

 

 

Mai 2020 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 



 Stabilirea calificativelor anuale parţiale pentru întregul personal 

pe baza propunerilor şefilor de catedră/ comisiilor metodice; 

 Definitivarea strategiei de realizare a reparaţiilor ce vor avea loc 

în vara anului 2020; 

 Elaborarea unei strategii de atragere de resurse extrabugetare 

necesare premierii elevilor cu rezultate şcolare foarte bune; 

 Probleme curente 

 

 

 

Iunie 2020 

 

 

 

Membrii Consiliului de 

Administratie 

 

                                                                                                        

 

Director, 

Prof. Beldie Tanta Simona 

 


