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TEMATICA SI GRAFICUL SEDINTELOR CONSILIULUI DE 
ADMINISTRATIE PENTRU ANUL SCOLAR 2022– 2023 

Nr. 
Crt. 

TEMATICA TERMENE 
RESPONSABILITATI 

RASPUNDE 

1  
Validarea situatiei scolare la sfarsitul anului 
scolar 2021-2022  dupa incheierea examenului 
de corigente. 
Validarea rezultatelor concursului de ocupare a 
postului de administrator de patrimoniu 
Repartizarea orelor suplimentare pe titular pentru 
plata cu ora 2022-2023 
Aprobarea comisiilor cu caracter permanent si de 
lucru organizate in cadrul consiliului profesoral 
Aprobarea planului de formare intocmit de 
comisia de perfectionare pentru anul scolar 2022-
2023; 
Aprobarea dosarelor cadrelor didactice care au 
solicitat echivalarea gradelor didactice in credite 
profesionale transferabile. 
Aprobarea Regulamentului de ordine interioara 
si Regulamentului de Organizare si Functionare 
Validarea profesorului coordonator si a 
consilierului educativ 
Stabilirea punctajelor si acordarea calificativelor 
cadrelor didactice pentru anul scolar 2021-2022 
Repartizarea profesorilor diriginti 
Baza materiala a scolii 
Incadrarea cu personal didactic 
Aprobarea procedurilor operationale revizuite 
pentru anul scolar 2022-2023 
Aprobarea organigramei pentru anul scolar 2022-

 
 
 
 

Septembrie 2022 
 

 
 
 

Director 
Secretar 



2023; 
Aprobarea graficului profesorilor de serviciu pe 
scoala pentru anul scolar 2022-2023; 
Stabilirea criteriilor generale si specifice pentru 
acordarea burselor scolare 
Aprobarea disciplinelor optionale pentru anul 
scolar 2022-2023 ; 
Aprobarea procedurii generale de acces a 
persoanelor straine in incinta scolii gimnaziale 
Timisesti 
Aprobarea tematicii CA 
Aprobarea orarului pentru anul scolar 2022-2023 
 

 
 
2. 

 
Validarea Raportului privind starea 
invatamantului pentru anul scolar 2021– 2022 
Aprobarea Planului Managerial pentu anul scolar 
2022– 2023 ,a planurilor manageriale pentru 
activitati educative, activitatea cu parintii, 
activitatea profesorilor diriginti, tematica 
consiliului profesoral si de administratie, 
planului managerial anual secretariat si 
contabilitate 
Discutarea si aprobarea fisei de evaluare a 
cadrelor didactice, didactic auxiliar si nedidactic 
in vederea acordarii calificativelor anuale 
Aprobarea dosarelor pentru rechizite si burse 
Aprobarea Raportului anual de evaluare interna 
pentru anulscolar 2021-2022 
Aprobarea strategiei CEAC pentru anul scolar 
2022-2023. 

 
 
 

Octombrie 2022 

 
 
 

Director 
Membrii CA 

3  
Informare privind recensământul 0-6 ani 
Informare privind frecvenţa şi  notarea elevilor 
Informare privind parcurgerea ritmică a 
programelor şcolare  
Aprobarea comisiei de inventariere anuala. 
Aprobarea concediilor de odihna pentru anul 
scolar 2022-2023 a personalului didactic. 

 
 
 
 

Noiembrie 2022 
 
 
 

 
 

Director 
Responsabili Comisii de 

lucru de la nivelul unitatii 
scolare 

4  
Aprobarea programului privind serbarile scolare 
dedicate sarbatorilor de iarna. 
 Aprobarea proiectului Planului de scolarizare 
pentru anul scolar 2023-2024 
Aprobarea planului de achizitii pentru anul 2023. 
 
 

 
 
 

Decembrie 2022 

 
 

Director 
Membrii CA 

5 Informare privind stadiul cheltuirii bugetului pe 
2022, prezentarea executiei bugetare pentru anul 
2022 
Informare cu privire la activitatea administrativ-
gospodareasca 
Avizarea  proiectului planului anual de venituri 
şi cheltuieli pentru 2023 şi trimiterea  spre 
aprobare către Consiliul local Timisesti 
Discutarea fiselor de evaluare pentru personalul 
nedidactic pentru anul 2022 
Stabilirea criteriilor specifice pentru ocuparea 
posturilor didactice vacante  

 
 
 
 

Ianuarie 2023 

 
 
 
 

Director, 
Contabil 



Aprobarea proiectului planului de incadrare 
pentru anul scolar 2023-2024 
 

6 Aprobarea CDS la nivelul localitatii pentru anul 
scolar 2023– 2024 
Prezentarea si aprobarea bugetului pentru anul 
2023 pe cheltuieli de personal si cheltuieli 
materiale 

 
Februarie 2023 

 
Director 

 

7  
Informare privind comportamentul elevilor 
Informare privind frecvenţa şi  notarea ritmică 
Informare privind parcurgerea ritmică a 
programelor şcolare  
Aprobarea programului de activitati din 
saptamana ,, Sa stii mai multe, sa fii mai bun,, 
 

 
 
 
 

Martie 2023 

 
 

Director 
Membrii CA 

Responsabilicomisiimetodice 

8 Dezvoltarea metodologiei de miscare a 
personalului didactic in vederea acoperirii 
catedrelor vacante cu personal calificat pentru 
anulscolar 2023– 2024 
Finantarea si baza materiala a invatamantului 
preuniversitar. Evaluarea rezultatelor  invatarii. 

 
 

Aprilie 2023 

 
Director, 

Membrii CA 

9 Informare privind activitatea PSI, protecţie 
civilă, circulaţie rutieră, protecţia muncii 
Informare privind frecvenţa şi notarea ritmică 
Acordarea calificativelor parţiale pentru  
personalul didactic care participă la mişcarea de 
personal 
Discutarea cererilor cadrelor didactice care 
solicita prelungirea contractului individual de 
munca pentru anul scolar 2023-2024 
Aprobarea programului de activitati din ,, 
Saptamana verde 

 
 

Mai 2023 

 
Director, 

Responsabili comisii 
implicate 

10 Informari privind analiza activitatii la nivelul 
unitatii in vederea acordarii calificativelor anuale 
Informare privind activitatea cu părinţii 
Nota de probleme pentru vacanţa de vară 
Aprobarea concediilor de odihna pentru 
personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic 
Situaţia şcolară la sfârşitul anului scolar  2022 -
2023 
 

 
 
 

Iunie 2023 

 
Director 

Responsabil activitatea cu 
parintii 

 

 

          Director, 

         Prof. Petru Meterciuc 

       


