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GRAFICUL/TEMATICA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020–2021 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea de conținut Responsabil Termen Resurse   Obs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

1.1 Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginților /învățătorilor 

şi a planurilor cadru pentru ciclul primar şi gimnazial. 

1.2  Aprobarea noii locații pentru elevii ciclului primar și gimnazial 

preșcolarii de la Școala Gimnazială ”Nicolae Russu”  Sita Buzăului  

1.3  Aprobarea constituirii claselor sub efectiv pentru anul școlar 2020-

2021;  

1.4  Aprobarea componenței comisiei  ”Școala de acasă” și a responabililor 

pe structuri cu verifcarea și implemenarea corectă a măsurilor de 

prevenire a contaminării cu virusul SARS CoV-2 ,  pentru anul școlar 

2020-2020; 

1.5 Aprobarea cererilor de transfer pentru elevi și preșcolari ;  

1.6  Aprobarea comisiilor și a componenței acestora  pentru anul școlar 

2020-2021 ; 

1.7  Aprobarea orarelor cursurilor din unitățile de învățământ 

aparținătoare Centrului Financiar ”Nicolae Russu” ;  

1.8  Aprobarea cererilor PCO ; 

1.9  Aprobarea listei cadrelor didactice propuse pentrru CRED ;  

1.10  Aprobarea tematicii CA, CP și a graficului ședințelor pentru anul 

școlar 2020-2021 ;  
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1.11  Acordarea calificativelor anuale pentru personalul didactic și 

didactic auxiliar în anul  2019-2020 ;  

1.12 Validarea fișei postului și a fișelor de evaluare ale cadrelor 

didactice; 

1.13  Stabilirea coordonatorilor de structură; 

1.14  Stabilirea atribuțiilor membrilor CA;  

1.15 Analizarea dosarelor și numirea Comisiei de Echivalare a 

creditelor,  pentru anul școlar 2020 – 2021. 

1.16 Aprobarea perioadei pentru ”Școala Altfel” ;  

1.17 Prezentarea şi aprobarea Programului zilnic al preşcolarului şi a 

Contractului educațional,  părinte - școală, pentru elevi și preșcolari . 

1.18 Aprobarea comisiei pentru concurs la nivelul unității de 

învățământ conform mobilitătilor  pentru anul școlar 2020-2021.  

1.19 Diverse . 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

2.3 Aprobarea activităților din Calendarului educativ pentru anul școlar 

2020-2021 

2.4  Stabilirea criteriilor și aprobarea listei burselor școlare , decontarea 

navetei pentru cadrele didactice, aprobarea contractului de asistență 

privind SCIM, alocarea unor sume pentru cursurile de formare a cadrelor 

didactice. 

2.5 Avizarea statutului de funcții pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic; supunerea spre aprobare ISJ/ordonatorul principal 

de credite. 

2.6 Situația execuției bugetare pe primele trei trimestre ; măsuri privind 

cheltuielile prioritare în trimestrul IV.  

2.7 Aprobarea comisiilor de concurs la nivelul unităţii de învăţămant 

pentru ocuparea în regim de PCO a orelor rămase nerepartizate. 

2.8  Aprobarea comisiei pentru concurs la nivelul unității de învățământ 

conform mobilitătilor  pentru anul școlar 2020-2021.  

2.9  Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă 

2.10 Diverse . 
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adj. 
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Oct. 

2020 

 

Baza de date a școlii  

Rapoartele șefilor de 

comisii metodice  

Raportul activ.  

Evidența statistică a 

rezultatelor obținute 

de elevi în anul 

școlar 2017-2018 . 

Normativ de 

încadrare  

Legislația în vigoare  

 

 



 

 

3.  

2.1 Prezentarea și validarea raportului general privind starea 

învățământului din anul școlar 2019-2020 . 

2.2  Prezentarea și validarea Planului managerial pentru anul școlar 2020 

- 2021. 

3.1  Aprobarea regulamentului intern al școlii  și a codului etic.  

3.2  Informare privind evaluarea curentă şi notarea ritmică a elevilor. 
3.3  Avizarea proiectului Planului de şcolarizare al şcolii si a retelei 

scolare pentru anul şcolar 2021 – 2020 . 
3.4 Aprobarea comisiei pentru concurs la nivelul unității de învățământ 

conform mobilitătilor  pentru anul școlar 2020-2021.  

3.5 Validarea raportului CEAC . 

3.4 Probleme curente. 
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Secretarul 
 
 

 
 
 
 
Nov. 
2020 

Metodologia de 
aprobare a cifrei de 
școlarizare . 
 
Legea educației . 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

4.1  Avizarea proiectului planului anual de venituri şi cheltuieli, pentru 
anul financiar următor-2021 şi propunerea, spre aprobare către 
Consiliului Local. 

4.2  Măsuri privind finalizarea execuției bugetare pe unități și articole, 
pentru anul curent. 

4.3  Actualizarea ”Fișei postului ” la personalul nedidactic în raport cu 
noile particularități apărute.  

4.4 . Avizarea bugetului scolii. 
4.5  Aprobarea comisiei pentru concurs la nivelul unității de învățământ 

conform mobilitătilor  pentru anul școlar 2020-2021.  

4.6 Probleme curente . 
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financiar  
 
 

 
 
 
 
 
Dec. 
2020 
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Norme financiar-
contabile  
 
Legea bugetului  
 
Criterii individuale  

 

 

 

 

5.  

5.1 Prezentarea raportului privind Patrimoniul și inventarul școlar. 
Raportul comisiei de casare .  
5.2 Acordarea  calificativelor anuale pentru personalul nedidactic . 
Informare privind execuția bugetară pe anul 2020. 
5.3 Stabilirea membrilor comisiei pentru mobilitate 2021 - 2022 .  
5.4 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2021-2020; 
5.5 Aprobarea cererii de menținere în funcția didactică ca titular până la 
vârsta de 65 de ani, a cererilor de pensionare, a întregirii normei 
didactice și a cererilor de reducere a normei didactice pentru personalul  
didactic cu o vechime de peste 25 de ani și gradul didactic I .  
5.6  Aprobarea comisiei pentru concursul la nivelul unității pentru 
posturi / catedre vacantate pe parcursul anului școlar .  

 
Administratorul 
financiar . 
 
Director  

 
 
 

Ian. 
2021 

 
Norme finaciar –
contabile.  

 



5.7 Aprobarea sumelor necesare decontării navetei cadrelor didactice . 
5.7 Diverse . 

 

 

 

6.  

 

6.1 Validarea raportului privind starea și calitatea educației pe sem I al 
anului școlar 2020-2021. 
6.2 Rapoartele şefilor comisilor metodice privind stadiul parcurgerii 
materiei , evaluarea ritmică , pregătirea pentru examenele naţionale,etc 
6.3 Aprobarea pensionăriipersonalului didactic  
6.4 Aprobarea repartiției bugetului anual 2021. 
6.5 Aprobarea programului pentru Săptămana „ Scoala Altfel” ; 

6.6 Diverse 

 

Director 

 

Şefii comisiilor 

metodice . 

Dir. adj.  

 

 

Feb. 

2021 

Raportul privind 

starea şi calitatea 

educaţiei din sem I. 

Rapoartele pe comisii 

metodice . 

Proiectul de încadrare. 

 

 

 

7. 

7.1 Analiza activităţii comisiilor şi catedrelor metodice pe arii curriculare; 

7.2 Aprobarea disciplinelor opţionale, a CDŞ – urilor pentru anul şcolar 

următor 2021-2022;  

7.3 Validarea Raportului final privind starea și calitatea învățământului 
din unitatea școlară.Informare privind activitatea CEAC. 

Director 

 

Şefii comisiilor 

metodice . 

Dir. adj 

Martie 

Aprilie. 

2021 

Raportul activităților 

pe catedre și comisii 

metodice. 

 

 
 
 
8.  

8.1 Raport privind evaluarea corectă, parțială și finală a activității fiecărui 
departament de muncă și a fiecărui angajat al școlii.  
8.2 Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanța de vară, 
verificări, monitorizări la nivelul structurilor școlare : documente, 
ativități gospodărești . 
8.3 Analizarea parcurgerii materiei şi evaluare ritmică; 
8.4 Analiza rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri; 
8.5 Prezentarea raportului CEAC . 
8.6 Probleme curente. 

Director 

 

Şefii comisiilor 

metodice . 

Dir. Adj 

Responsabili 

CEAC . 

 
 
Mai  
2021 

 
Raportul comisiei 
CEAC . 
 
Rezultatele la 
concursuri și 
olimpiade.  

 

 
 
 
9. 

9.1 Stabilirea măsurilor administrativ – gospodărești pentru vacanța de 
vară.  
9.2 Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanța de vară, 
verificări, monitorizare la nivelul structurilor școlare ; 
9.3 Avizarea programului de încheiere a anului școlar și a ultimului 
clopoțel. 
9.4 Informări privind activitatea de îndrumare, consiliere și control de 
către membrii Consiliului de Administrație și alți responsabili de 
compartimente funcționale.  

 
 
Program de 
activități 
administrative  
 
Planul 
managerial. 

 
 
Iunie –
Iulie  
2021 

 
Directorul . 
 
Membrii C.A 

 



 
10.  

10.1 Analiza activității desfășurate și acordarea calificativelor anuale 
cadrelor didactice și personal didactic auxiliar . 
 

Fișele de 
autoevaluare ale 
personalului 
didactic . 
 

 
August  
2021 

 Directorul  
Responsabilii 
catedrelor și a 
comisiilor metodice .  

 

 

 

NOTA: 

 

Tematica va putea suferi modificări sau adăugiri, în funcţie de problematica ivită pe parcurs, la propunerea oricărui angajat, sau pe probleme ce vizează 
atribuţiunile CA ( emitere de recomandări pentru înscriere la diferite concursuri ,  gradaţii de merit, acordare de burse, premierea, etc.).De asemenea 
pentru probleme de urgenţă vor fi convocate şedinţe extraordinare, de câte ori va fi necesar .  
 

  

Director,  
                    Prof. Stoica Cătălina  


