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Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 22.09.2022 
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Nr 
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UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 Aprobarea componenței noului consiliu de administrație și 

stabilirea responsabilităților membrilor CA 

 Aprobarea constituirii claselor, repartizarea 

diriginţilor/învăţătorilor 

 Numirea responsabililor comisiilor  

 Aprobarea transferurilor elevilor de la o şcoală la alta, respectiv 

dintr-o clasă în alta 

 Aprobarea planului de dezvoltare al şcolii/Planului managerial 

 Propunerea unitătilor de continut pentru planul managerial al 

Consiliului de administraţie şi stabilirea tematicii pentru 

Consiliile Profesorale pentru anul scolar 2022-2023 

 Aprobarea unitătilor de continut pentru Planul managerial al 

Planul de scolarizare 

2022-2023 

Resurse umane 

(continuitate/competentă) 

ROFUIP / ROF / cereri 

transfer 

Proiectul de dezvoltare 

institutională 2020-2025 

Planul managerial 2022-

2023 

Organigrama 2022-2023 

Planul managerial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Septembrie 

2022 

 
Director 

 
 

Director 

Director 

Grup de lucru 

Director 

Director/ sefi Comisii 
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 unităţii şcolare şi Planul managerial al Comisiei pentru proiete 

și programe educative școlare și extrașcolare pe anul şcolar 

2022-2023 

 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

precum și a Regulamentului Intern al unității de învățământ 

 Stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de lucru din 

şcoală 

 Aprobarea fişelor cadru al postului pentru personalul didactic 

şi didactic auxiliar 

 Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul didactic şi 

didactic auxiliar 

 Aprobarea organigramei 

 Aprobarea RAEI şi a Planului de îmbunătăţire 

 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă pentru 

personalul didactic și didactic auxiliar 

 Aprobarea orarului pentru anul școlar 2022-2023 

educativ 2022-2023 

Legea nr..1/2011 – Legea 

Educatiei Nationale 

ROFUIP 

ROF / RI 

Comisia pentru ROF/RI 

Fisa postului / Analiza 

resp. comisii metodice 

 
 

CEAC 

  
Director / 

Coordonator CEAC 
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  Aprobarea Graficului serviciului pe școală 

 Aprobarea graficului microbuzului școlar 

 Aprobarea Fișei de atribuții pentru însoțitorii microbuzului 

școlar 

 Aprobarea formatului Fișei de asistență la clasă pentru anul 

școlar 2022-2023 

 Aprobarea programului de lucru pentru persoanlul nedidactic 

în anul școlar 2022-2023 

 Aprobarea scenariilor de funcționare în condiții pandemice: 

verde, galben, roșu 

   

  Avizarea statului de functii pentru personalul didactic si 

didactic auxiliar si supunerea spre aprobare ISJ 

 Avizarea statului de functii pentru personalul nedidactic si 

supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite 

 Elaborarea /Aprobarea Indicatorilor de performantă/Alocarea 

punctajului aferent fiecărui criteriu din Fisa de evaluare a 

Normativ de încadrare 

 
 

Normativ de încadrare 

 
 

 
Fisa postului/Fişe de 

 
 
 
 

Octombrie 

Director / Secretar 

 
 
 
 
 

Director / Secretar 
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2. personalului didactic pentru anul scolar 2022-2023 

 Aprobarea acordării burselor scolare 

Validarea Raportului general privind analiza activitătii instructive-

educative în anul scolar 2022-2023

evaluare 

Fisa postului 

Legislatia în vigoare 

PDI 

Rezultate obţinute în 

anul şcolar 2019-2020 

Avizul Consiliului 

Profesoral 

2022  
 
 
 

Comisia pentru 

acordare burse 

 
 
 
 

3. 

 
 Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor 

 Stabilirea de criterii specifice pentru posturile vacante din 

calendarul mobilităţii personalului didactic 

 Propuneri de utilizare a resurselor extrabugetare pentru anul 

2023 

 Situatia inventarului şcolii / Raportul comisiei de casare 

 
Raport CEAC / Rapoarte 

sintetice sefi CM 

 
Norme financiar- 

contabile 

 
 

Noiembrie 

2022 

 
Director 

Director/ C. pt 

curriculum 

Administrator 

financiar 
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4. 

 
 Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare 

alocate în anul bugetar 2022 

 Avizarea proiectului de buget anual si înaintarea spre aprobare 

Consiliului Local 

 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă pentru 

personalul nedididactic 

 Aprobarea Planului managerial al SCIM pentru anul 2022 

și               componența comisiei 

Cereri/Rapoarte depuse 

Norme financiar- 

contabile 

Legea Bugetului 

Criterii individuale 

scrise/propuneri director 

 
 
Decembrie 

2022 

 
Director/CP 

 

Director/ 

Administrator 

financiar 

Director 

5.  Aprobarea repartitiei bugetului anual 

 Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic 

pentru anul 2022 

 Aprobarea fişelor de post pentru personalul nedidactic pentru 

anul 2023 

 Aprobarea disciplinelor opţionale pentru anul scolar 2023/2024 

Norme financiar- 

contabile 

 
Fişe de evaluare anuală 

 
 

Fişe de post 

Ianuarie 

2023 

Comisia de casare din 

şcoală 

Administrator 

financiar 

Director 
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6. 

 Aprobarea transferurilor elevilor de la o şcoală la alta, respectiv 

dintr-o clasă în alta . 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul şcolar 2023- 

2024 

 Avizarea vacantării posturilor didactice 

ROFUIP/ROF 

PDI 

Metodologia miscării 

personalului didactic din 

învătământul 

preuniversitar 

Procese-verbale de la 

ședințele cu părinții și 

tabelele cu opțiunile 

elevilor și ale părinților 

Februarie 

2023 

Director 

 
 
 

Director 

 

 
Director / secretar 

 
Comisia pentru 

curriculum 

 
 

7. 

 
 

 Validarea Raportului privind starea şi calitatea educaţiei din 

semestrul I 

 Aprobarea componenţei comisiilor de evaluare a dosarelor şi a 

comisiei de examinare pentru etapele din Calendarul mobilităţii 

Raport privind starea si 

calitatea educatiei – 

Semestrul I 

 
 
Programul național 

Martie 

2023 

Director 

Responsabili CM 
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 vară 

 
 Evaluarea activității desfășurate în săptămâna Școala Altfel, 

întocmirea și transmiterea raportului către IȘJ 

Planul managerial al 

Comisie pentru proiecte 

și programe educative 

școlare și extrașcolare 

  

 
 

Director,  
Prof. BOGHIAN MARCEL LIVIU 

 cadrelor didactice 

 
 Derularea săptămânii Școala Altfel: 22-25.05.2023 

Școala Altfel   

  Probleme organizatorice 

 
 Interpretarea de chestionare vizând calitatea educaţiei şi 

adoptarea unor măsuri recuperatorii 

chestionare, CEAC, 

plan de măsuri 

Aprilie 2023 Director, membri 

CEAC, 

8.  Raport privind evaluarea corectă, parțială și finală a activității 

fiecărui compartiment de muncă și a fiecărui angajat al școlii 

 Avizarea programului de încheire festivă 

a anului școlar 2022-2023 

 Aprobarea Raportului Școala Altfel 

Fișa postului Mai 

2023 

Director 

Responsabili CM 

Consilier educativ 

9.  Stabilirea măsurilor administrativ - gospodăresti pentru 

vacanţa de vară 

 Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanţa de 

Program activităti 

administrativ 

Planul managerial 

Iunie 

2023 

Director 


