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GRAFICUL / TEMATICA 

SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 
ÎN ANUL SCOLAR 2021-2022 

 
Nr 
crt 

UNITATEA DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

 
 
 
 

1. 

 
1.1 Stabilirea responsabilităților membrilor consiliului de 
administrație  
1.2 Aprobarea tematicii CA şi graficul şedinţelor pentru anul 
școlar 2020-2021 
 1.3 Aprobarea transferului  elevilor 
 1.4 Aprobarea comisiilor și a componenței acestora pentru 
anul școlar 2019-2020 
 1.5 Acordarea punctajului final și stabilirea calificativului 
anual pentru fiecare angajat în parte  
1.6 Aprobarea numirilor de diriginţi la clase şi consilierul 
educativ  
1.8 Numirea responsabililor comisiilor metodice 
1.9 Validarea incadrarii in regim de plata cu ora  
1.10 Diverse  

 
Planul de scolarizare 2020-2021 
Resurse umane 
(continuitate/competentă) 
ROFUIP / ROI / cereri transfer 
Legea nr..1/2011 – Legea 
Educatiei Nationale 
ROFUIP 5079/2016 
Fisa postului / Analiza resp. 
comisii metodice 
Rezultate obtinute în anul scolar 
2019-2020 
Aprobarea calificativelor anuale 
pentru personalul didactic auxiliar 
si nedidactic 
Avizul Consiliul Profesoral 
 

 
 
 
 
 
 
 

Septembrie 
2021 

Director 
Director 
 
Director 

 
Grup de lucru 
 
Director  
 
Director/ responsabili CM 
 
Director /   
Coordonator CEAC 

 
Coord. proiecte programe 

 
 
 
 

2. 

2.1 Prezentarea și validarea  raportului de analiză pentru anul 
școlar 2020-2021  
2.2 Prezentarea și validarea  planului managerial pentru anul 
școlar 2020-2021 
 2.3 Aprobarea regulamentului intern al liceului 
 2.4 Aprobarea burselor şcolare 

Normativ de încadrare 
 
Normativ de încadrare 
 
 
Fisa postului 

 
 

Octombrie 
2021 

Director / Secretar 
 
 
 
 
Director / Secretar 
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 2.5 Validarea fișei postului și a fișelor de evaluare ale cadrelor 
didactice  
2.6 Validarea raportului general privind starea şi calitatea 
învăţământului din liceu  
2.7 Avizarea statului de functii pentru personalul didactic si 

didactic auxiliar si supunerea spre aprobare ISJ/Avizarea 
statului de functii pentru personalul nedidactic si supunerea 
spre aprobare ordonatorului principal de credite 

2.8 Elaborarea fiselor si criteriilor de evaluare specifice pentru 
personalul didactic, didactic-auxiliar si  nedidactic, în 
vederea acordării calificativelor pentru anul 2020-2021 

2.9 Aprobare RAEI 
2.10 Aprobare cereri concediu  
 
 Diverse 

 

Legislatia în vigoare  
PDI 
Documente CEAC 

 
 
 

 
 

3. 

 
3.1 Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor 
3.2 Aprobarea criteriilor specifice acordarii burselor in anul 

scolar 2020-2021 
3.3 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă 
3.4 Discutarea situatiei disciplinare la nivelul scolii 
3.5 Aprobare PAS revizuit 
3.6 Întocmirea proiectului planului de școlarizare pentru anul 

școlar 2022-2023 
 

 
Raport CEAC / Rapoarte sintetice 
sefi CM 
Metodologia de aprobare a cifrei 
de scolarizare 
/ Prevederi ISJ 
PRAI/PLAI 

 
Noiembrie 

2021 

 
Director 
 
Director/ Comisia  pentru 
curriculum 

 
 
4. 

 
4.1 Dezbaterea și aprobarea proiectului de buget pe anul 2021 
si înaintarea spre aprobare Consiliului Local 
4.2 Stabilirea planului de popularizare pentru realizarea 
planului de școlarizare  
4.3 Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare 
alocate in anul bugetar 2021 
4.4 Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru anul 

scolar 2022 – 2023 

Cereri/Rapoarte depuse 
Norme financiar-contabile 
Legea Bugetului 
Criterii individuale 
scrise/propuneri director 

 
Decembrie 

2021 

 
Director/CP 
 
Director/ Administrator 
financiar 
Director  

 
 
5. 
 
 

 
5.1 Situatia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare 
5.2 Aprobarea repartitiei bugetului anual  
5.3 Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, 

respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II 

 
Norme financiar-contabile 
 
 
ROFUIP 

Ianuarie 
2022 

Administrator financiar 
Director 



5.4 Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul didactic 
auxiliar si nedidactic 

 

 
Aprobarea calificativelor anuale 
pentru personalul  nedidactic 
 

 
 
 
6. 

6.1 Validarea Raportului privind starea si calitatea educatiei – 
semestrul I 

6.2 Aprobarea planului managerial pe semestrul II 
6.3 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul scolar  

2022-2023 
6.4 Avizarea vacantării posturilor didactice 

6.5 Aprobare program ”Scoala Altfel” 

Raport privind starea si calitatea 
educatiei – Semestrul I 
PDI/ROFUIP 
Metodologia miscării personalului 
didactic din 
învătământul preuniversitar 
 
 
 

Februarie 
2022 

Director 
Presedinte de sedinta C.A. 
 
Director 
 
Director / secretar 

 
7. 
 

 
7.1 Aprobarea  programului pentru “Ziua scolii” din data de 23 

aprilie  

7.2 Aprobarea planului de promovare a ofertei de scolarizare 
pentru anul 2022-2023 

7.3 Aprobare propuneri comisii bacalaureat, Competente 
profesionale nivel 3, 4, 5 pentru anul 2022 

7.4 Analizarea parcurgerii materiei şi evaluare ritmică  

7.5 Analiza rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri  

Propuneri profesori, elevi, parinti 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologii in vigoare 

Martie 
2022 

 

Comisia pentru oferta 
 
Director 
Propuneri in CP 

8.  
8.1Validarea situatiei scolare pt. anul scolar 2021/2022 pentru 
clasele a XII a 
8.2 Analiza activității de pregătire suplimentară a elevilor  

8.3 Raport CEAC 

 8.4 Analiza rezultatelor simulărilor examenelor naționale și 
stabilirea de măsuri remediale 

ROFUIP Mai 
2022 

Director  
Presedinte de sedinta C.A. 
 Responsabili CM 
 



 
 
9. 

 
9.1 Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru 
vacanta de vara 
9.2 Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta 

de vara 

Program activităti administrativ 
Planul managerial 

Iunie 
2022 

Director 
Presedinte de sedinta C.A. 
 

                                        Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie in sedinta din  08.09.2021 
    
 
 
 
 
 

Director, 
Prof. Barbu Mihaela Florica 


