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                               Nr.  

Aprobat in sedinta CA din

Nr
crt

Unitatea de conţinut Resurse Termen Responsabili 

1 -Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginţilor şi a învăţătorilor;
- Numirea responsabililor comisiilor metodice;
- Aprobarea transferurilor elevilor de la o școala la alta, de la o clasa la alta;
-Constituirea Consiliului de Adinistrație al unității școlare;
- Aprobarea tematicii sedinţelor Consiliului de administraţie al şcolii şi al 
Consiliului Profesoral pentru anul şcolar 2019-2020;
-Stabilirea componenţei şi a atribuţiilor comisiilor permanente de lucru pe 
diverse domenii de activitate;
-Stabilirea serviciului pe şcoală;
-Validarea fișelor de autoevaluare/evaluare a personalului didactic şi didactic 
auxiliar pe anul școlar 2019/2020;
-Aprobarea criteriilor fişei de autoevaluare/ evaluare pentru anul şcolar 2020-
2021
-Analiza situației legată de pandemia cu Covid-19 în care se regăsește 
localiatatea noastră pentru stabilirea scenariului de învățare.
- Stabilirea măsurilor pe care unitatea școlară le stabilește în vederea protejării 
personalului și elevilor pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirii cu Covid-19 
-Aprobarea fisei posturilor;
-Aprobarea organigramei unității școlare;
-Aprobarea perioadei de desfăşurare  a săptămânii Școala Altfel- Să ştii mai 
multe, să fii mai bun!
-Prezentarea Proiectului de buget pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023;

ANEXE:
Fisa de 
autoevaluare/evaluare pe
anul scolar 2020/2021 
Comisiile metodice ale 
unitatii
Organigrama unității 
școlare
Proiect de buget pe anul 
2020 si estimari pe anii 
2021-2023

Septembrie 
2020

Marian-Ionescu 
Ovidiu
Danilof Anca
Pana Tatiana
Taga Roxana
Marin Cristina



-Probleme administrative

2 -Validarea Raportului general privind starea şi calitatea învăţământului pe anul 
şcolar 2019-2020;
-Stabilirea responsabilităților membrilor CA;
-Aprobarea criteriilor şi a Regulamentului de acordare a burselor pentru elevi;
-Aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară;
-Aprobarea decontării transportului
- Aprobarea planului managerial anual pentru anul şcolar 2020-2021
-Avizarea planurilor manageriale pe catedre şi comisii de lucru
-Avizarea ştatului de funcţii;
-Aprobarea orarului pentru anul şcolar 2020-2021
-Elaborarea Planului de măsuri pentru menţinerea şi creşterea gradului de 
siguranţă civică în perimetrul unităţii 
-Validarea Planului de îmbunătăţire a comisiei CEAC şi a Planului operaţional 
al Comisiei CEAC
-Aprobarea programului pentru Săptămâna Școala Altfel- Să ştii mai multe, 
să fii mai bun!
-Măsuri pentru asigurarea securităţii elevilor 
-Probleme administrative

ANEXE:
Raportul general privind
starea şi calitatea 
învăţământului pe anul 
şcolar 2019-2020
Planului managerial 
anual pentru anul şcolar 
2020-2021
Regulament de Ordine 
Interioara
Centralizator 
responsabilități ale 
membrilor CA
Programul pentru Scoala
Altfel

Octombrie 2020 Marian-Ionescu 
Ovidiu
Danilof Anca
Pana Tatiana
Marin Cristina

3 -Aprobare- Proiect Plan de şcolarizare pentru anul şcolar 2021-2022   
-Raport privind situaţia frecvenţei şi a notării ritmice a elevilor
-Analiza activităţii Comisiei pentru formarea continuă şi perfectionarea cadrelor
didactice
-Avizarea Planului de achiziţii şi înaintarea spre aprobarea Consiliului Local 
-Aprobarea planificării concediilor de odihnă;
-Probleme administrative

ANEXE:
Plan de şcolarizare 
pentru anul şcolar 2021-
2022
Raport privind situaţia 
frecvenţei şi a notării 
ritmice a elevilor
Grafic concedii de 
odihna
Plan de achiziții

Noiembrie 2020 Marian-Ionescu 
Ovidiu
Danilof Anca
Marin Cristina
Pană Tatiana

4 -Discutarea reperelor pentru realizarea ofertei şcolare pentru anul şcolar 2021-
2022;
Aprobarea Raportului de activitate  pentru Săptămâna Școala Altfel- Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!

ANEXE:
Metodologia privind 
organizarea şi 
desfăşurarea Evaluării 

Decembrie 
2020

Marian-Ionescu 
Ovidiu
Danilof Anca
Pana Tatiana



-Situaţia inventarului şcolii; Raportul Comisiei de casare;
-Analiza activităţii Comisiei de programe şi proiecte educative;
-Prezentarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării 
Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021
-Analiza stadiului de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenul de 
Evaluare Nationala
-Validarea situaţiei la învăţătură şi disciplină a elevilor unităţii şcolare, pe 
semestrul I, an şcolar 2020-2021
-Probleme administrative

Naţionale pentru elevii 
clasei a VIII-a în anul 
şcolar 2020-2021
Raport de activitate 
pentru Scoala Altfel

Țaga Roxana

5 -Analiza activităţii desfăşurate de Comisia Diriginţilor;
-Validarea Raportului privind starea şi calitatea educaţiei, pe semestrul I, an 
şcolar 2020-2021
- Aprobarea Planului Managerial pe semestrul II, an şcolar 2020-2021
-Raport responsabili comisii de lucru pe semestrul I, an şcolar 2020-2021
- Aprobarea transferurilor elevilor de la o școala la alta, de la o clasa la alta;
-Aprobarea Programului Ziua Porţilor Deschise pentru unitatea şcolară
-Acordarea calificativelor anuale personalului nedidactic;
-Aprobarea Proiectului de buget pe anul 2021;
-Probleme administrative

ANEXE:
Proiectul de buget pe 
anul 2021;
Raportului privind starea
şi calitatea educaţiei, pe 
semestrul I, an şcolar 
2019-2020
Planul Managerial pe 
semestrul II, an şcolar 
2020-2021
Raport Comisia 
Diriginţilor
Proiect buget 2021

Ianuarie 2021 Danilof Anca
Taga Roxana
Pană Tatiana

6 -Aprobarea planului de încadrare pentru anul școlar 2021/2022;
-Prezentarea situaţiei activităţilor extracurriculare ale elevilor şcolii;
-Aprobarea Proiectului CDS, pentru anul şcolar 2021/2022
-Analiza stadiului în care se află proiectul SCOALA SFÂNTUL VASILE- 
SCOALA VIITORULUI
-Probleme administrative

ANEXE:
Proiectului CDS, anul 
şcolar 2021/2022

Februarie 2021 Marian-Ionescu 
Ovidiu
Danilof Anca
Taga Roxana
Pană Tatiana



7 -Aprobarea mişcărilor de personal;
-Aprobarea cererilor pentru gradaţia de merit;
-Chestionare de satisfacţie, interpretare, măsuri remediale, feed-back ul 
părinţilor
-Raportul Comisiei de curriculum privind opţiunile elevilor pentru CDS
-Probleme administrative

ANEXE:
Raportul Comisiei de 
curriculum

Martie 2021 Marian-Ionescu 
Ovidiu
Danilof Anca
Brejan Maria

8 -Analiza stării disciplinare;
-Raport privind evaluarea corectă, parţială şi finală a fiecărui compartiment 
şcolar;
-Analiza comisiilor metodice clasele CP-IV
-Acordarea calificativelor parțiale pentru profesorii suplinitori;
-Probleme administrative

ANEXE:
Raportul comisiei de 
disciplină

Aprilie 2020 Taga Roxana
Danilof Anca
Marin Cristina

9 -Avizarea Raportului privind modul de pregătire al elevilor în vederea susţinerii
evaluarilor naţionale;
-Raportul Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei în mediul şcolar; 
-Aprobarea comisiilor pentru desfășurarea Evaluării Naționale 2021;
-Probleme administrative

ANEXE:
Raport privind modul de
pregătire al elevilor în 
vederea susţinerii 
evaluarilor naţionale;

Mai 2021 Marian-Ionescu 
Ovidiu
Danilof Anca

10 -Validarea situaţiei la învăţătură şi disciplină a elevilor unităţii şcolare, pe 
semestrul II, an şcolar 2020-2021;
-Stabilirea programului de vacanță al membrilor CA;
-Stabilirea graficului examenelor de corigență;
-Stabilirea comisiilor pentru examenele de corigență;
-Discutarea şi aprobarea programului de vacanţă
-Stabilirea lucrarilor de igienizare si reparatii
-Pregătirea noului an şcolar
-Probleme administrative

Programul de vacanţă al 
membrilor CA
Grafic examene 
corigențe
Grafic concediu cadre 
didactice CA

Iunie 2021 Marian-Ionescu 
Ovidiu
Danilof Anca
Marin Cristina

11 -Analiza stadiului de realizare a  lucrărilor de igienizare şi reparaţie
-Aprobare transferuri elevi  de la o școala la alta, de la o clasa la alta
-Probleme administrative

Iulie 2021 Brejan Maria
Taga Roxana

12 -Analiza stadiului lucrărilor de igienizare şi reparaţie la cele două localuri ale August 2020 Marian-Ionescu 



școlii  pentru începerea anului scolar în cele mai bune condiții;
-Transferuri elevi;
-Probleme administrative

Ovidiu
Danilof Anca

Director,                                                                                                                     
Prof dr Ovidiu Marian- Ionescu


