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PLANIFICAREA ANUALĂ 

a activităţilor şi a şedinţelor Consiliului de Administraţie 

Anul şcolar 2021-2022 
 

Nr. 

crt. 

                                     Activitatea analizată Responsabil Termen 

1. -Aprobarea comisiilor de organizare și desfășurare a examenelor de 

corigență/încheiere a situației școlare; 

-Aprobarea/avizarea transferurilor elevilor; 

-Validarea raportului anual de activitate al directorului; 

-Aprobarea repartizării diriginţilor, învăţătorilor şi educatoarelor; 

-Aprobarea orarului şcolii; 

-Aprobarea comisiei de evaluare a activității cadrelor didactice; 

-Discutarea şi aprobarea calificativelor anuale ale personalului 

didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2020-2021; 

-Aprobarea tematicii și graficului şedinţelor CA în anul şcolar 2021-

2022; 

-Aprobarea numirii secretarului CP şi CA, consilierului educativ 

( consilierului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare), liderului de sindicat, responsabilului cu imaginea şcolii, 

responsabilului comisiei pentru curriculum, responsabilului SIIIR, 

responsabilului cu arhiva şcolii, responsabilului cu sigiliul unităţii 

şcolare, coordonatorului de transport cu microbuzul şcolar, 

responsabilului REVISAL, responsabilului EDUSAL, responsabilului 

cu formarea continuă, responsabilului cu programe și proiecte 

europene, responsabilului cu siguranța în școală, responsabilului cu 

implementarea codului de conduită etică, responsabilului cu 

implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere, 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, 

responsabilului cu gestionarea site-ului școlii, responsabilii comisiilor 

de lucru; 

-Stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor din şcoală; 

-Aprobarea încadrării personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

pentru anul şcolar 2021-2022; 

-Aprobarea planului de încadrare a personalului didactic pentru anul 

şcolar 2021-2022; 

-Aprobarea orelor suplimentare în regim de plata cu ora; 

-Aprobarea graficului serviciului pe şcoală a cadrelor didactice; 

-Elaborarea şi aprobarea fişei postului pentru întreg personalul din 

şcoală, anul şcolar 2021-2022; 

-Aprobarea procedurilor elaborate la nivelul unității școlare; 

Director 

Consilierul 

educativ 

Responsabilii 

comisiilor de 

lucru 

August-

Septembrie 

2021 



-Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de Administraţie; 

-Aprobarea înscrierilor cadrelor didactice la examenele de obținere a 

definitivatului în învățământ și a gradelor didactice; 

-Aprobarea reactualizării P.D.I (2019-2024); 

-Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unității de 

învățământ pentru anul școlar 2021-2022; 

-Aprobarea Regulamentului intern al şcolii pentru anul şcolar 2021-

2022; 

-Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal din 

unitatea școlară; 

-Aprobarea curriculumului la decizia școlii pentru anul școlar 2021-

2022; 

-Aprobarea acordării burselor școlare; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar. 

2. -Validarea Raportului de autoevaluare internă (RAEI) pe anul şcolar 

2020-2021; 

-Aprobarea raportului general privind starea și calitatea 

învăţământului la nivelul şcolii în anul şcolar 2020-2021 şi stabilirea 

unor măsuri ameliorative; 

-Prezentarea şi avizarea Planului managerial al directorului pe anul 

şcolar 2021-2022; 

-Prezentarea şi avizarea planurilor manageriale ale comisiilor de 

lucru pe anul şcolar 2021-2022; 

-Dezbaterea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a CEAC; 

-Dezbaterea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor; 

-Stabilirea responsabilităților pentru fiecare membru din Consiliul de 

Administraţie al şcolii; 

-Aprobarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic; 

-Elaborarea şi aprobarea fişei de evaluare a personalului didactic şi 

didactic auxiliar din şcoală pentru anul şcolar 2021-2022; 

-Elaborarea şi aprobarea fişei de evaluare a personalului nedidactic 

pentru anul 2021; 

-Aprobarea graficului de asistenţe la ore; 

-Aprobarea organigramei unității școlare pentru anul școlar 2021-

2022; 

-Aprobarea graficului desfăşurării tezelor semestriale; 

-Aprobarea Codului de etică a personalului didactic; 

-Aprobarea organizării și desfășurării concursurilor pentru ocuparea 

posturilor didactice de predare; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar. 

Director 

Consilierul 

educativ 

Responsabilii 

comisiilor de 

lucru 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinţilor 

Octombrie 

2021 

3. -Aprobarea graficelor de pregătire a elevilor pentru Evaluarea Director Noiembrie 



Naţională, concursuri şi olimpiade şcolare; 

-Raport sintetic privind parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a 

elevilor; 

-Dezbaterea raportului privind evaluarea iniţială în anul şcolar 2021-

2022; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar. 

Diriginte 

clasa a VIII-a 

Responsabilii 

comisiilor de 

lucru 

Consiliul 

Local 

Contabil 

2021 

4. -Concluziile rezultate în urma efectuării asistenţelor la ore, de către 

director, şi prezentarea de propuneri în vederea creşterii eficienţei 

procesului instructiv-educativ; 

-Avizarea şi propunerea către Consiliul Local, spre aprobare, a 

proiectului planului anual de venituri şi cheltuieli (proiectul de buget) 

pe anul 2022; 

-Aprobarea casării mijloacelor fixe propuse de Comisia de recepţie, 

inventariere şi casare; 

-Aprobarea şi avizarea Proiectului planului de şcolarizare pentru anul 

şcolar 2022-2023; 

-Aprobarea raportului de execuţie bugetară pe anul 2021; 

-Aprobarea evaluărilor personalului nedidactic pe anul 2021; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar. 

Director 

Contabil 

Consilierul 

educativ 

Decembrie 

2021 

5. -Analiza activităţii comisiei de recepţie, inventariere şi casare; 

-Aprobarea efectuării recensământului copiilor din circumscripţia 

comunei Nămoloasa; 

-Avizarea statului de funcţii pentru anul şcolar 2021-2022; 

-Aprobarea opţionalelor din oferta CDȘ pentru anul școlar 2022-

2023; 

 

Director 

Contabil 

Consilierul 

educativ 

Responsabilii 

comisiilor de 

lucru 

Ianuarie 

2022 

6. -Dezbaterea şi aprobarea raportului CA privind activitatea desfăşurată 

în semestrul I, anul şcolar 2021-2022; 

-Validarea raportului de activitate a școlii în semestrul I, an şcolar 

2021-2022 şi stabilirea unor măsuri ameliorative; 

-Aprobarea Proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2022-2023; 

-Aprobarea comisiei de simulare pentru Evaluarea Naţională, clasa a 

VIII-a; 

-Aprobarea comisiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, 

anul școlar 2022-2023; 

-Aprobarea persoanei de contact care va administra certificatul SSL 

necesar pentru preluarea subiectelor și baremelor în timpul 

desfășurării examenelor naționale; 

-Aprobarea programului de activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

,,Școala altfel”; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar. 

Director 

Responsabilii 

comisiilor de 

lucru 

Consilierul 

educativ 

 

Februarie 

2022 

7. -Aprobarea raportului privind simularea examenului de Evaluare Director Martie 



Națională la clasa a VIII-a; 

-Aprobarea comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării 

Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, anul școlar 2021-2022; 

-Aprobarea propunerilor privind constituirea comisiei de organizare și 

desfășurare a Evaluării Naționale la clasa a VIII-a, sesiunea iunie 

2022; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar. 

Consilierul 

educativ 

2022 

8. -Raport privind parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor; 

-Analiza stadiului de pregătire a elevilor pentru susţinerea Evaluării 

Naţionale; 

-Aprobarea cererilor pentru continuitate pe post a cadrelor didactice 

suplinitoare; 

 -Aprobarea planificării tezelor pe semestrul al II-lea; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar 

Director 

Diriginte 

clasa a VIII-a 

Consilierul 

educativ 

 

Aprilie 

2022 

9. 

 

 

-Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate pentru săptămâna 

,,Şcoala altfel’’; 

-Aprobarea comisiei pentru admiterea în învăţământul liceal și 

profesional; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar 

Director 

Responsabilii 

comisiilor de 

lucru 

Consilierul 

educativ 

Mai 

2022 

10. -Validarea raportului de analiză, privind procesul instructiv-educativ 

pe semestrul II;  

-Aprobarea programului privind serbarea de sfârşit de an şcolar; 

-Analiza activităţii educative şi stabilirea activităţilor extraşcolare pe 

perioada vacanţei de vară; 

-Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pentru personalul 

didactic și didactic auxiliar. 

Director 

Consilierul 

educativ 

Iunie 

2022 

 

DIRECTOR, 

PROF. PECHIANU FLORIN 


