
SCOALA GIMNAZIALA “IOAN GHEORGHE DUCA” 

Str. Mărășești nr. 14, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea 

Telefon/Fax: 0350414865 

Email: genducavl@yahoo.com 

Aprobat în ședința .................. 

Avizat în ședinta ..................... 

TEMATICA CONSILIULUI de ADMINISTRAŢIE 
AN ȘCOLAR 2021-2022 

NR. 

CRT. 
ACTIVITATEA LUNA RESPONSABIL 

1. 1. Numirea secretarului CA 

2. Dizolvarea vechiului CA si validarea noului CA 

3. Discutarea/Aprobarea graficului si a tematicii 

sedintelor CA 

4. Discutarea /Aprobarea necesarului de materiale 

pentru CEAC, secretariat, contabilitate 

       5.Aprobarea modificărilor regulamentului de ordine 

interioară 

       6.Acordarea calificativelor pentru anul şcolar 2020 – 

2021 

       7.Avizarea Fişei de încadrare şi a Statului de funcţii 

pentru anul şcolar 2020– 2021 

       8.    Avizarea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de 

lucru cu caracter permanent sau temporar 

       9.    Delegarea de sarcini pentru membrii Consiliului 

de administraţie 

      10  .Aprobarea atribuirii prin decizie internă a orelor în 

regim de plata cu ora sau cumul pentru anul şcolar 2020 – 

2021 

      11.   Discutarea/Aprobarea planului cadru si incadrare 

pentru anul scolar 2021-2022 

      12. Aprobarea organigramei si componenţei 

comisiilor ce îşi desfăşoară activitatea la nivelul şcolii. 

    13. Aprobarea programului de funcţionare al şcolii. 

    14. Aprobarea trecerii la altă categorie de salarizare 

pentru unele cadre didactice   

    15. Aprobarea transferului elevilor veniţi/plecaţi. 

    16. Aprobarea măsurilor privind sporirea siguranţei în 

şcoală  

 

SEPTEMBRIE Director 

Șefii comisiilor 

metoduce 

Secretar 



2. 1. -Prezentarea raportului general privind starea şi 

calitatea învătământului în anul şcolar 2020– 2021 

2. Prezentarea /AprobareaPlanului Managerial pentru 

anul 2021-2022  

3. Prezentarea/Aprobarea Planurilor manageriale  ale 

comisiilor metodice, 

4 Aprobarea /Programului managerial al consilierului 

educative sistabilirea de activități educative  şcolare 

şi extraşcolare 

       5.   Prezentarea/aprobarea programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern managerial pentru anulscolar 

2021-2022 

       6.    Aprobarea cererilor de înscriere la examenele 

pentru obţinerea gradelor didactice 

       7. Arobarea Regulamentului de Ordine interioară 

       8. Aprobarea Proiectului Codului etic. 

 

OCTOMBRIE Directori 

Secretar 

Consilier educativ 

3. 1. Numirea comisiei de inventariere anuală a 

patrimoniului 

2. Aprobarea platilor pentru examenele medicale si 

alte cheltuieli neprevazute 

      3. Aprobarea cheltuielilor de navetă pentru personalul 

navetist al şcolii . 

      4. Aprobarea echipei de coordonare a activităţilor la 

nivelul şcolii din cadrul Programului Naţional „Şcoala 

Altfel”. 

 

NOIEMBRIE Directori 

Consilier Educativ 

4.  1. Acordarea calificativelor personalului didactic auxiliar 

şi nedidactic 

2. Raportul serviciului de contabilitate privind executia 

bugetara pentru anul financiar 2021 

3. Raportul comisiei de inventariere anuala 

4. Avizarea proiectului de buget care urmează a fi înaintat 

Consiliului local 

5. Aprobarea planului de şcolarizare pentru anul 2022-

2023. 

 6. Aprobarea concediilor de odihnă pentru personalul 

didactic,didactic auxiliar în anul scolar 2021-2022 

7.  Constituirea posturilor didactice, încadrarea 

personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de 

întregire a normei la nivelul unităţii şcolare. 

 

DECEMBRIE Directori 

Secretar șef 

Comisia de combatere 

a violenței 

5. 

 

 1.   Avizarea machetelor de încadrare pentru anul 2022– 

2023: posturi vacante/rezervate; restrângeri de activitate; 

propuneri completare de norme la nivelul unităţii; 

repartizarea orelor şi posturilor pentru personalul didactic 

titular; situaţia normelor  

IANUARIE 

 

Directori 

Șefi comisii metodice 



 

6.     1. Alegerea firmei de deratizare/dezifectie 

     2. Aprobarea cererilor pentru reducerea normei la 16 ore 

pentru cadrele didactice ce îndeplinesc condiţiile 

metodologiei. 

FEBRUARIE Directori 

Secretar șef 

 

7. 1. Infintarea comisiei pentru evaluare la clasele 2,4, 6 

2. Analiza aportului întocmit de preşedintele comisiei de 

mobilitate privind solicitările cadrelor didactice titulare 

pentru transfer prin restrângere de activitate şi a 

propunerilor făcute pentru ocuparea posturilor didactice 

vacante exietente la nivelul şcolii 

3. Stabilirea şi aprobarea condiţiilor de selecţie a cadrelor 

didactice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

vacante, în etapa de pretransfer consinţit între unităţile de 

învăţământ preuniversitar la cerere al personalului didactic 

titular 

4.Aprobarea dosarelor depuse la secretariatul şcolii în 

vederea participării la Concursul pentru obţinerea gradaţiei 

de merit în învăţământ, precum şi a aprecierilor conducerii 

şcolii pentru respectivele cadre didactice 

5  Raportul comisiei de inventariere şi casare,  

MARTIE Director 

Președinte comisie 

mobilitate 

 

8. 1. hizitionarea de carti – premii si revista scolara 

2. Analiza propunerilor comisiei de mobilitate a 

personalului didactic constituită la nivelul unităţii de 

învăţământ privind acordurile de principiu în cadrul etapei 

de pretransfer si continuitatii consimţit între unităţile de 

învăţământ 

3. Validarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea 

acordurile privind pretransferul consimţit între unităţile de 

învăţământ pentru cadrele didactice care şi-au depus 

dosarele în vederea ocupării catedrelor vacante la nivelul 

Şcolii Gimnaziale „Ioan Gh. Duca”, în urma propunerii 

comisiei de mobilitate . 

4.  Infintarea comisiei pentru evaluare la clasele a 8-a 

5. Discutarea rezultatele de la eval nat cls. 2.4.6 

 

APRILIE Director 

Președinte  

comisie mobiliate 

Comisia pentru  proiecte 

Șefi comisia de 

matematică și limba 

română 

9. 1 Discutarea/ Aprobarea  ofertei educaționale pentru 

anul școlar 2022-2023 și a programelor CDS 

2. Discutarea rezultatele de la eval nat cls. a 8-a 

MAI Director 

Consilier educativ 

Comisia de proiecte 

 

10. 1. Discutarea/ Aprobarea concedilor de odihna 

2. Discutarea/ Aprobarea fisei de evaluare/calendar- 

profesori 

3. Discutarea/ Aprobarea Comisiei de corigenţă  

4.  Discutarea/ Aprobarea navetei pentru personalul 

navetist al şcolii 

IUNIE Director 

Responsabili comisii 

metodice 

Secretar 


