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GRAFICUL / TEMATICA 
ȘEDINȚELOR ORDINARE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

Nr. 

crt. 

UNITATEA DE CONȚINUT RESURSE TERMEN RESPONSABILI Observații 

1.   Alegerea secretarului CA 

 Declanşarea procedurii de 

constituire a noului consiliu de 

administraţie; 

 Particularizarea la nivelul 

unităţii de învăţământ a 

contractului educaţional – tip, 

aprobat prin OMEN (cf. cap. IV, 

art. 15, alin.(1) litera g) din 

aceeaşi sursă citată mai sus) – 

membru C.A, prof. Claudia 

Ivaşcu; 

 Desemnarea coordonatorului 

pentru proiecte şi programe 

 accord persoană desemnată 

 Metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată 

prin OM nr. 4619/2014 cu 

completările  ulterioare; 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director 

 Director adjunct 

 Consilier educativ 
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şcolare şi extraşcolare; 

 Discutarea cererilor de transfer 

înregistrate la secretariatul 

Liceului Teoretic ,,Henri 

Coandă" Craiova; 

 Diverse 

 

 Cereri înregistrate; 

 

 

 

Septembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 Director 

 Secretar 

 

 

 

 

2.   Aprobarea tematicii şi a 

graficului de activităţi ale C.A. – 

secretar CA; 

 Aprobarea tipurilor de comisii 

metodice şi de comisii conexe 

cu caracter permanent care îşi 

vor desfăşura activitatea în 

anul şcolar curent – dir prof. 

Mihaela Brumar 

 Aprobarea scenariului de 
desfășurare a cursurilor și 
programul  diferențiat pe 
compartimente funcționale 

 Discutare solicitări ore de PER, 

 Graficul de activități ale CA 

 

 

 Propunere structuri comisii metodice 

și conexe 

 

 

 

 

 Propuneri scenario 

 

 

 

 Cereri înregistrate 

Septembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director 

 Director adjunct 
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ansambluri  artistic și coral 

 Discutare solicitări acord  

pentru detașarea în interesul 

învățământului 

 Discutarea cererilor de transfer  

înregistrate la secretariatul 

Liceului Teoretic ,,Henri 

Coandă" Craiova 

 Evaluarea anuală a 
personalului didactic şi 
acordarea calificativelor 
anuale. 

 Diverse 

 

 Solicitări înregistrate 

 

 

 Cereri înregistrate 

 

 

 

  PV comisii metodice 

 Fișele și rapoartele de (auto)evaluare. 

 

 

Septembrie 

2020 

 Director 

 Director adjunct 

 Secretar 

 

3.   Aprobarea repartizării spaţiilor 

de învăţământ pe clase şi 

profesori diriginţi; 

 Propuneri de  rectificări de 

buget şi  alocări financiare pe 

tipuri de cheltuieli pentru                

trim. IV al anului financiar 2020 

-  invitaţi: contabil şef, ec. 

 Raportul general privind starea și 

calitatea învățământului în anul școlar 

2019-2020; 

 Planul de scolarizare 2020-2021; 

 Resurse umane 

(continuitate/competentă); 

 ROFUIP / RI / cereri transfer; 

 PDI 2018-2020; 

Septembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 Director 

 Contabil șef 

 Director adjunct 

 Coordonator  

proiecte și 

programe 

educative școlare și 

extrașcolare 

 Invitați: contabil șef și 

administrator de 

patrimoniu 
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Carmen Popescu; 

administrator  de patrimoniu, 

Romeo Tălău; 

 Numirea responsabililor 

comisiilor metodice; 

 Validarea Raportului general 

privind starea şi calitatea 

învăţământului din unitatea de 

învăţământ în anul şcolar  

2019-2020; 

 Aprobarea planurilor 

manageriale și operaționale ale 

directorului, directorului 

adjunct și coordonatorului de  

proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare;  

 Aprobarea Planului managerial 

al Comisiei pentru curriculum; 

 Stabilirea atributiilor 

membrilor CA; 

 Stabilirea criteriilor de 

 Planurile managerial și operațional  

director 2020-2021; 

 Planurile managerial și operațional  

director adjunct 2020-2021; 

 Planurile  managerial și operațional 

consilier educativ 2020-2021; 

 Legea nr..1/2011 – Legea Educatiei 

Nationale cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Fisa postului / Analiza resp. comisii 

metodice; 

 Rezultate obtinute în anul scolar 

2018-2020; 

 ROF al CA al școlii; 

 ROF al CP al școlii; 

 Planul managerial al Comsiei pentru 

curriculum 

 Fisele postului si si fișele de 

evaluare; 

Septembrie 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Director 

 Director adjunct 

 Coordonator  

proiecte și 

programe 

educative școlare și 

extrașcolare 
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acordare a burselor; 

 Aprobarea organigramei scolii; 

 Aprobarea fișelor postului și a 

fișelor de evaluare; 

 Diverse 

4.   Avizarea statului de functii 

pentru personalul didactic si 

didactic auxiliar si propunerea 

spre avizarea ISJ Dolj; 

 Avizarea statului de functii 

pentru personalul nedidactic si 

supunerea spre aprobare 

ordonatorului principal de 

credite; 

 Elaborarea fiselor si criteriilor 

de evaluare specifice pentru 

personalul didactic-auxiliar si  

nedidactic, în vederea acordării 

calificativelor pentru anul  

2020-2021; 

 Aprobarea acordării burselor 

 Normative de încadrare; 

 Rapoarte de activitate/ Fisa 

postului/Fise autoevaluare-evaluare; 

 PDI 2017-2020; 

 Fisa postului; 

 Legislatia în vigoare;  

 Raport Comisia pentru burse școlare; 

 RAEI 2018-2020. 

Octombrie 

2020 

 

 Director,  secretar 

șef , contabil șef & 

administrator de 

patrimoniu 

 Comisia de 

acordare burse 

 Coordonator CEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invitat: secretar șef 
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școlare; 

 Revizuirea ROI și PDI; 

 Aprobarea RAEI 2018-2020. 

 Prezentarea Raportului 

Comisiei pentru frecvență, 

combaterea absenteismului și 

a abandonului școlar, realizat 

la solicitarea directorului, 

pentru perioada septembrie-

octombrie 2020. 

 Diverse 

 Director,  secretar 

șef , contabil șef & 

administrator de 

patrimoniu 

 Comisia de 

acordare burse 

 Coordonator CEAC 

5.   Analiza parcurgerii materiei si 

evaluării ritmice a elevilor; 

 Avizarea proiectului planului 

de scolarizare pentru anul 

scolar 2020 – 2021. 

 Aprobarea planificării anuale a 

concediilor de odihnă 

 Diverse 

 

 Raport CEAC / Rapoarte sintetice sefi 

CM; 

 Metodologia de aprobare a cifrei de 

școlarizare/ Prevederi ISJ; 

 Criterii individuale scrise/propuneri 

director. 

Noiembrie 2020  Dir., Dir. adj, 

secretar șef 

 Comisia  pentru 

curriculum 

 Coordonator CEAC 

 Invitați: secretar Comisia 

pentru curriculum, 

responsabil Comisia 

pentru verificarea 

documentelor școlare și 

a actelor de studii  
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6.   Raportul privind modul de 

utilizare a fondurilor financiare 

alocate in anul bugetar 2020; 

 Avizarea proiectului de buget 

anual și înaintarea spre 

aprobare Consiliului Local; 

 Aprobarea transferurilor 

elevilor; 

 Diverse 

 Cereri/Rapoarte depuse; 

 Norme financiar-contabile; 

 Legea Bugetului; 

 Proiectul de buget anual 

 

Decembrie 2020  Director 

 Contabil șef 

 Secretar șef 

 

 Invitat: contabil șef  

7.   Aprobarea repartiției bugetului 

anual ; 

 Aprobarea planului de achiziții; 

 Evaluarea personalului 

nedidactic; 

 Acordarea calificativelor 

pentru personalul nedidactic; 

 Aprobarea programului pentru 

săptămâna „Școala altfel - Să 

știi mai multe, să fii mai bun”. 

 Diverse 

 Norme financiar-contabile; 

 Buget 2020; 

 Planul de achizitii 2020; 

 Fișele de evaluare pentru 

personalul  nedidactic; 

 Programul pentru  săptămâna „Școala 

altfel - Să știi mai multe, să fii mai 

bun”. 

Ianuarie 

2021 

 

 

 Director 

 Contabil șef 

 Coordonatorul 

programelor 

educative școlare și 

extrașcolare 

 

 Invitați: contabil șef și 

administrator de 

patrimoniu 
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8.   Aprobarea proiectului de 

încadrare pentru anul scolar 

2020-2021 

 Avizarea vacantării posturilor 

didactice  

 Aprobarea transferurilor 

elevilor de la o scoală la alta, 

respectiv dintr-o clasă în alta 

pentru semestrul II 

 Aprobarea burselor pentru 

semestrul II 

 Aprobarea disciplinelor 

optionale pentru anul școlar 

2020-2021 

 Diverse 

 ROFUIP; 

 PDI 2017-2020; 

 Metodologia miscării personalului 

didactic din învătământul 

preuniversitar; 

 Cereri de transfer; 

 Dosare burse; 

 Raport Comisia pentru alocarea  

burselor școlare; 

 Procese-verbale de la sedintele cu 

parintii si tabelele cu optiunile elevilor 

si ale parintilor 

Februarie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Director 

 Director adjunct 

 Secretar 

 Comisia pentru 

alocarea  burselor 

școlare 

 Comisia pentru 

curriculum 

 Comisia pentru 

mobilitate 

 

 Invitat: responsabil 

gestionarea CDȘ la nivel 

de școală 

9.   Acordarea avizelor 

corespunzătoare etapelor din 

mobilitatea personalului 

didactic; 

 Aprobarea transferului elevilor. 

 Metodologia miscării personalului 

didactic din învătământul 

preuniversitar; 

 Cereri de transfer. 

Martie 

2021 

 

 Director 

 Secretar șef 

 Comisia pentru 

curriculum 

 Comisia pentru 

 Invitat: responsabil 

comisia de mobilitate 
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 Diverse mobilitate 

10.   Acordarea avizelor 

corespunzătoare etapelor din 

mobilitatea personalului 

didactic; 

 Aprobarea transferului elevilor 

 Diverse. 

 Metodologia miscării personalului 

didactic din învătământul 

preuniversitar; 

 Cereri de transfer. 

Aprilie  

2021 

 Director 

 Secretar 

 Comisia pentru 

curriculum 

 Comisia pentru 

mobilitate 

 Invitat: responsabil 

comisia de mobilitate 

11.   Raport privind evaluarea 

corecta, parțială și finală a 

activitătii fiecărui 

compartiment de muncă și a 

fiecărui angajat al școlii 

 Avizarea programului de 

încheiere festivă a anului școlar 

2020-2021 – Zilele Coandă 

2021 

 Diverse 

 Fișele posturilor 

 Responsabilități manageriale șefi de 

compartimente. 

Mai 

2021 

 Director  

 Responsabili CM 
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12.   Stabilirea măsurilor 

administrativ – gospodărești 

pentru vacanța de vară 

 Diverse 

 Program activități administrativ-

gospodărești 

 

Iunie 

2021 

 Director 

 Secretar șef 

 Invitat: Administrator de 

patrimoniu 

Director, 
Prof. Mihaela BRUMAR 


