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UNITATEA DE CONTINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL 

• Numirea responsabililor comisiilor metodice 
• Aprobarea planului operațional 2017-2018 
• Aprobarea planului managerial anual si pentru semestrul I pe anul școlar   

2017-2018 

Planul de școlarizare 
2017-2018  ; 

 

  

• Constituirea CA al scolii pentru anul școlar 2017-2018 
• Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginților/învățătorilor 
• Aprobare ROF, R.I., fișele posturilor, fișa de evaluare personal didactic 
• Stabilirea  componentei si atribuțiilor comisiilor de lucru din  scoală 
• Evaluarea personalului didactic si didactic auxiliar 
• Aprobarea cererilor PCO 
• Aprobarea organigramei  scolii 

Planul   managerial   
2017-2018 

Fisele postului  si fișele 
de evaluare 

 
Septembrie 

2017 

 
Director 

 

• Validarea Raportului privind starea si calitatea educației în anul școlar 
2016-2017 

• Avizarea statului de funcții pentru personalul didactic si didactic auxiliar 
si supunerea spre aprobare ISJ 

• Avizarea statului de funcții pentru personalul nedidactic si supunerea 
spre aprobare ordonatorului principal de credite 

• Aprobarea transferurilor elevilor 
• Aprobarea RAEI 2016-2017 

Normativ de încadrare 
Cereri de transfer 

Regulamentul 
Raport generat de 

aplicație 

 
Oct. 
2017 

Director / Secretar 
 

CEAC 

• Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor   
• Avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2018

 
– 

2019 

Raport CEAC / Rapoarte 
sintetice șefi CM 

Metodologia de aprobare a 
cifrei de școlarizare 

 
Nov. 
2017 

Director 
 

Com. curriculum 
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• Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul 
bugetar 2017  

• Avizarea proiectului de buget anual, a planului anual de achiziții si 
înaintarea spre aprobare Consiliului Local  

• Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă  
• Aprobarea transferurilor elevilor  

Cereri/Rapoarte depuse 
Norme financiar-contabile 
Legea Bugetului Criterii 

individuale scrise/propuneri 
director 

Cereri transfer 

 
Dec 2017 

 
Director/CP 

 
Administrator 

financiar 

• Situația inventarului scolii / Raportul comisiei de casare  
• Aprobarea repartiției bugetului anual   
• Aprobarea planului de achiziții  
• Evaluarea personalului nedidactic  
• Aprobarea programului pentru  săptămâna „Școala altfel”  

Norme financiar-contabile 
Buget 2017 

Planul de achiziții 2017 
Fisele de evaluare personal 

nedidactic 

Ianuarie 
2018 

Administrator 
financiar 

Administrator de 
patrimoniu, comisia 

personal din CA 
 

• Validarea Raportului privind starea si calitatea educației – semestrul I  
• Aprobarea planului managerial pe semestrul II  
• Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2018-2019  
• Avizarea vacantării posturilor didactice  
• Aprobarea transferurilor elevilor 

Raport privind starea si 
calitatea educației – Sem I 

Metodologia mișcării 
personalului didactic din 

învățământul preuniversitar 

Februarie 
2018 

Director 
Președinte de 
ședința C.A. 

Director 

• Aprobarea ofertei de discipline opționale pentru anul școlar 2018-2019  
• Aprobarea transferului elevilor  

Procese verbale propuneri 
discipline opționale de la 
CP, ședințe cu părinții pe 

clasa, 

Martie 2018 Comisia pentru 
curriculum 

• Raport privind evaluarea corecta, parțială si finală a activității fiecărui 
compartiment de munca si a fiecărui angajat al scolii  

• Aprobarea disciplinelor opționale pentru anul școlar 2018-2019   
• Aprobarea ofertei educaționale a scolii pentru anul școlar 2018-2019   

Fisa postului 
Lista disciplinelor opționale 

Chestionarele aplicate 
Oferta educaționala 

20172018 

Mai 2018 Director 
Președinte C.A. 

Responsabili 
comisie curriculum 
Director/comisie 

curriculum 

• Aprobarea concediilor de odihna pentru vacanta de vara  
• Stabilirea obiectivelor planului managerial pentru vacanta de vara  

Program activități 
administrativ Planul 

managerial 

Iunie 
2018 

Director 
Președinte de 
ședința C.A. 

                Director, 
                                                                                                                                                                   Prof. Vlad Claudiu Daniel 


