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GRAFICUL ŞEDINŢELOR DE  

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE 
2011/2012 

 

Nr.crt. Tematica şedinţelor  Documente Data, ora, locul 

1.      

1. Propunerea unităţilor de conţinut pentru planul 
managerial al Consiliului de administraţie şi stabilirea 
tematicii pentru Consiliile profesorale pentru anul 
şcolar 2011 – 2012  

2. Aprobarea unităţilor de conţinut pentru planul 
managerial pe anul şcolar 2011 – 2012  

3. Stabilirea comisiilor ce funcţionează în şcoală 
4. Numirea şefilor ariilor curriculare şi a comisiilor 

metodice 
5. Aprobarea transferurilor elevilor de la o şcoală la 

alta, respectiv dintr-o clasă în alta 
6. Stabilirea taxelor pentru închirierea spatiilor  
7. Evaluarea activitatii cadrelor didactice pe anul scolar 

2010/2011 
8. Diverse 

      Legea nr.84/1995 

      Statutul personalului didactic 

      Planul managerial 

      Regulamentele de organizare şi 
funcţionare a comisiilor 

      Norme financiar-contabile 

      ROFUIP, ROI 

07 Septembrie 
2011 

ora 10 

biroul directorului 

2.      

1. Încadrarea personalului didactic 
2. Aprobarea raportului privind analiza activităţii 

instructive educative din anul 2010 – 2011  
3. Raportul preşedintelui comisiei de acordare a 

burselor 
4. Diverse 

      Normativ de încadrare 

      Legea privind acordarea burselor 

      Metodologia şi calendarul 
programului Bani de liceu 

13 Octombrie 2011 

ora 14 

biroul directorului 

3.      

1. Aprobarea repartizării temelor pentru proiectul de 
specialitate în vederea susţinerii examenului pentru 
certificarea competenţelor profesionale 

2. Discutarea şi aprobarea proiectului planului de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2012 

      Metodologiile de organizare şi 
desfăşurare a examenelor respective 

 Norme financiar-contabile 

10 Noiembrie 2011 

ora 14 
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3. Aprobarea proiectului bugetului pe anul financiar 
2012 

4. Diverse     

 PRAI, PLAI, statistici  

 

biroul directorului 

4.      

1. Stabilirea calificativelor anuale pentru personalul 
nedidactic şi didactic auxiliar 

2. Raportul serviciului contabilitate privind modul de 
utilizare a fondurilor financiare alocate în anul 
bugetar 2011 

3. Reanalizarea fişei postului pentru personalul şcolii 
4. Evaluarea activitatii personalului didactic auxiliar si 

nedidactic pe anul 2011 
5. Diverse 

      Fisa postului 

      Fişe de evaluare 

      Norme financiar-contabile 

      Metodologia de acordare a salariilor 
de merit 

15 

Decembrie 2011 

ora 14 

biroul directorului 

5.      

1. Raportul comisiei de casare  
2. Raportul comisiei de inventar  
3. Raportul şefilor comisiilor metodice din şcoala 
4. Aprobarea tematicii pt. Proiectele de absolvire  
5.  Aprobarea planului managerial pe semestrul II 
6. Aprobarea transferurilor elevilor  
7. Aprobarea raportului privind analiza activităţii 

instructive educative din semestrul I 
8. Diverse 

      Norme financiar-contabile 

      Planul managerial 

      Dosarele comisiilor metodice 

      Raport de analiza 

12 Ianuarie 2012 

ora 10 

biroul directorului 

6.     

1. Aprobarea proiectului de incadrare a cadrelor 
didactice pe anul scolar 2012/2013 

2. Analiza comisiei pentru asigurarea calităţii 
3. Diverse 

      proiectul de incadrare 

analiza comisiei CEAC 

 

15 Februarie 2012 

ora 14 

biroul directorului 
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7.      

1. Pregătirea examenelor pentru de competenţă 
profesională 

2. Pregătirea examenelor de bacalaureat 
3. Pregătirea admiterii în anul de completare şi în ciclul 

superior al liceului  

 

      Metodologia de organizare si 
desfăşurare a examenelor 
Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a examenului  de 
bacalaureat 

14 Martie 2012 

ora 14 

biroul directorului 

8.      

1. Analiza rezultatelor obţinute la simulările examenului 
de bacalaureat şi stabilirea măsurilor de remediere  

2. Discutarea rezultatelor obţinute la olimpiade, 
concursuri interdisciplinare şi concursuri pe meserii 

      Rapoartele de analiza a comisiilor 
metodice 

 25 Aprilie 2012 

ora 14 

biroul directorului 

9.      

1. Raport privind evaluarea corecta, parţiala si finala a 
activităţii fiecărui compartiment de munca şi a 
fiecărui angajat al scolii 

2. Aprobarea cererilor de continuitate pentru profesorii 
suplinitori 

3. Aprobarea cererilor elevilor pt. susţinerea ex.-lor de 
diferenţă 

      Fisa postului 

      Fişe de evaluare 

      Cereri de continuitate şi de 
susţinerea examenelor de diferenţă 

Mai 2012 

ora 14 

biroul directorului 

10.             

1. Stabilirea graficului permanenţei membrilor CA pe 
perioada vacanţei de vară 

       Iunie  2012 

ora 14 

biroul directorului 

11.             

1. Stabilirea lucrărilor de igienizare şi a celor de reparaţii 
pentru vacanta de vara, precum şi a persoanelor care 
răspund de efectuarea acestor lucrări 

2. Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru 
vacanta de vara 

 Planul managerial  

Fisa postului 

 Fişa de evaluare ROFUIP, ROI  

Iulie 2012 

ora 14 

biroul directorului 

    



Grup Şcolar Economic, Administrativ “Berde Aron”    Sedinţe Consiliu Administraţie 

Sf. Gheorghe 

 4 

 


