ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

Anexă la procesul-verbal
al ședinței C.A. din data de 09.09.2022

Nr.
crt.
1.












TEMATICA ȘI GRAFICUL ȘEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ANUL ȘCOLAR 2022-2023
UNITATEA DE CONȚINUT
RESURSE
TERMEN
RESPONSABILI
Validarea raportului privind situaţia şcolară
anuală, după sesiunea de corigențe
Desemnarea secretarului CA
Declanşarea procedurii de constituire a
noului consiliu de administraţie;
Particularizarea la nivelul unităţii de
învăţământ a contractului educaţional;
Discutarea cererilor de transfer al elevilor
Acordarea
calificativelor
anuale
personalului didactic și didactic auxiliar
Aprobarea fisei individuale a postului
pentru fiecare salariat
Avizarea orarului de funcționare a școlii
Aprobarea orarului cursurilor din unitatea
de învămământ
Stabilirea
componenței
comisiilor
permanente și temporare și a atribuțiilor
Desemnarea
coordonatorului
pentru
proiecte şi programe educative școlare şi
extrașcolare








Legea Educației Naționale Nr.
1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație din
unitățile
de
învățământ
preuniversitar;
O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
OMECTS 6143/2022 privind
aprobarea
Metodologiei de
evaluare anuală a activității
personalului didactic și didactic
auxiliar, cu modificările și
completările ulterioare

Septembrie
2022




Director
Director adjunct

Observații
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UNITATEA DE CONȚINUT

Nr.
crt.







2.











Probleme de etapă privind mișcarea
personalului didactic
Repartizarea orelor vacante în regim de
plata cu ora, conform cererilor personalului
didactic
Aprobarea modificărilor în planul de
încadrare
Aprobarea tematicii şi a graficului de
activităţi ale C.A;
Stabilirea atributiilor membrilor CA;
Aprobarea modalitatilor de realizare a
resurselor extrabugetare - analiza cererilor
privind
închirierea
spațiilor/stabilirea
tarifelor pentru închiriere
Măsuri privind începerea noului an școlar
Probleme curente
Validarea Raportului general privind starea
şi calitatea învăţământului din unitatea de
învăţământ în anul şcolar anterior
Aprobarea
calendarului
activitatilor
educative extrascolare
Aprobarea RAEI
Aprobarea ROF și ROI – revizuite
Aprobarea PDI revizuit
Aprobarea planului managerial
Aprobarea organigramei scolii;

RESURSE











TERMEN

RESPONSABILI

Observații

OMEC nr. 5991/2020 pentru
aprobarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului
didactic
de
predare
din
învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2022-2022
OMECTS Nr. 5379/07.09.2022
privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor
elevilor
din
învăţământul
preuniversitar
Fișele de (auto)evaluare a
personalului
Raportul Comisiei de evaluare
Cereri înregistrate
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație din
unitățile
de
învățământ
preuniversitar;
OMECTS Nr. 5379/07.09.2022
privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor
elevilor
din
învăţământul

Octombrie
2022




Director
Director adjunct

Invitați:
Administrator
financiar
Secretar-șef
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UNITATEA DE CONȚINUT

Nr.
crt.








preuniversitar
O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
Cereri de CO
RAEI
Bugetul unității de învățământ

 Aprobarea PDI

 Aprobarea planurilor manageriale
 Avizarea proiectului planului de scolarizare
pentru anul scolar 2022 – 2022
 Aprobarea, in limita bugetului alocat, a
participării la programe de dezvoltare

profesionala a angajatilor unitatii de

invatamant
 Aprobarea ofertei de CDS
 Probleme de etapă

 Validarea situației la Aprobarea planificării 
concediilor de odihnă a personalului nedidactic
 Raportul privind modul de utilizare a
fondurilor financiare alocate in anul bugetar

O.M.E. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
Procedura CDS ISJ Dolj
Metodologia de aprobare a
cifrei de școlarizare/ Prevederi
ISJ
Procese-verbale C.P.
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație din




3.

4.

Aprobarea acordării burselor școlare;
Validarea statului de personal
Propuneri de rectificări de buget şi alocări
financiare pe tipuri de cheltuieli pentru
trim. IV al anului financiar 2022
Aprobarea perioadelor de efectuare a
concediului de odihna ale personalului
didactic, pe baza cererilor individuale
scrise ale acestora
Probleme de etapă

RESURSE



TERMEN

RESPONSABILI

Noiembrie
2022




Director
Director adjunct

Decembrie
2022




Director
Director adjunct

Observații

Invitați:
Administrator
de patrimoniu
Secretar
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Nr.
crt.

UNITATEA DE CONȚINUT
2022;
 Adoptarea proiectului de buget al unitatii
de invatamant Consiliului Local;
 Aprobarea perioadelor de efectuare a
concediului de odihna ale personalului
nedidactic, pe baza cererilor individuale scrise
ale acestora
 Validarea raportului privind situaţia şcolară
semestrială
 Aprobarea transferurilor elevilor
 Probleme de etapă

5.

 Avizarea executiei bugetare la nivelul
unitatii de invatamant

Aprobarea planului de achiziții;
 Realizarea evaluării activitatii personalului
nedidactic
 Aprobarea unor masuri de optimizare a
procesului didactic propuse de consiliul
profesoral
 Aprobarea programului „Școala altfel”
 Aprobarea listei finale a opționalelor care
vor fi organizate în anul școlar următor
 Aprobarea burselor pentru semestrul II

RESURSE

TERMEN

RESPONSABILI

unitățile
de
învățământ
preuniversitar;
 Codul muncii
 Contracte individuale de de
muncă
 Legea
273/2006
privind
finanțele publice locale
 O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
 Proiectul de buget
 Cereri CO înregistrate
 O.M.E. nr. 5154/30.08.2022 Ianuarie 2023 
privind
Metodologia
de

organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație din
unitățile
de
învățământ
preuniversitar;
 Prevederi Consiliul Local
 Codul muncii
 Legea
273/2006
privind
finanțele publice locale
 Fișe de (auto)evaluare personal
nedidactic

Director
Director adjunct

Observații

Invitați:
Administrator
de patrimoniu
Administrator
financiar
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UNITATEA DE CONȚINUT

Nr.
crt.



6.

Aprobarea transferurilor elevilor
Probleme de etapă

RESURSE

TERMEN

RESPONSABILI

Observații



OMECTS
Nr.
5576/2011
privind aprobarea Criteriilor
generale de acordare a burselor
elevilor
din
învăţământul
preuniversitar de stat
 O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind aprobarea Regulamentuluicadru de organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
 Raport comisie de burse
 Cereri înregistrate
 Aprobarea proiectului de incadrare
 Legea Educației Naționale Nr. Februarie
1/2011, cu modificările și 2023
 Aprobarea repartizării personalului didactic
completările ulterioare;
de predare pentru invatamantul prescolar si
primar/dirigintilor la grupe/clase
 O.M.E. nr. 5154/30.08.2022
privind
Metodologia
de
 Probleme de etapă
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație
din unitățile de învățământ
preuniversitar;
 Metodologia-cadru
privind
mobilitatea
personalului
didactic
de
predare
din
învăţământul preuniversitar în
anul şcolar 2023-2024




Director
Director adjunct

Invitați:
Secretar-șef
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Nr.
crt.

7.





Acordarea avizelor corespunzătoare
etapelor din mobilitatea personalului
didactic
Măsuri privind organizarea activității de
înscriere a copiilor la clasa pregătitoare
Probleme de etapă

RESURSE


Normative ISJ Dolj privind
încadrarea



Metodologia-cadru
privind Martie 2023
mobilitatea
personalului
didactic
de
predare
din
învăţământul preuniversitar
Metodologia și calendarul
înscrierii
în
învățământul
primar
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație
din unitățile de învățământ
preuniversitar
O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
Metodologia-cadru
privind Aprilie 2023
mobilitatea
personalului
didactic
de
predare
din
învăţământul preuniversitar






8.




TERMEN

Acordarea avizelor corespunzătoare

etapelor din mobilitatea personalului
didactic;
Măsuri privind organizarea evaluărilor

RESPONSABILI




Director
Director adjunct




Director
Director adjunct

Observații

Invitați:
președinte
Comisie de
mobilitate
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UNITATEA DE CONȚINUT

Nr.
crt.


naționale 2, 4, 6
Probleme de etapă

RESURSE






9.







Acordarea avizelor corespunzătoare

etapelor din mobilitatea personalului
didactic;
Organizarea activității de înscriere/
reînscriere în învățământul preșcolar
Aprobarea masurilor de optimizare a
procesului didactic propuse de consiliul 
profesoral, în urma analizei rezultatelor
elevilor la EN 2, 4, 6
Măsuri privind organizarea evaluărilor
naționale la clasa a VIII-a

TERMEN

Metodologia de organizare şi
desfăşurare
a
Evaluărilor
Naţionale la finalul claselor a
II-a, a IV-a şi a VI-a
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație
din unitățile de învățământ
preuniversitar;
O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022 Mai 2023
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație
din unitățile de învățământ
preuniversitar;
O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare și funcționare a
unității
de
învățământ

RESPONSABILI




Director
Director adjunct

Observații

Invitați:
președinte
Comisie de
mobilitate
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Nr.
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Probleme de etapă

RESURSE






10.









Aprobarea listelor finale ale formaţiunilor 
de studiu la clasa pregătitoare/grupelor de
preșcolare
Aprobarea repartizării personalului didactic
de predare pentru clasele pregătitoare
Validarea raportului privind situaţia şcolară

anuală
Aprobarea masurilor de optimizare a
procesului didactic propuse de consiliul
profesoral, în urma analizei rezultatelor
elevilor la EN 2, 4, 6
Dezbaterea şi aprobarea rapoartele de
activitate anuale

Măsuri privind derularea în bune condiții a

TERMEN

RESPONSABILI

Observații

preuniversitar;
Metodologia de organizare şi
desfăşurare
a
Evaluărilor
Naţionale la finalul claselor a
II-a, a IV-a şi a VI-a
Procedura și calendarul privind
înscrierea/reînscrierea
în
învățământul preșcolar
Metodologia
privind
organizarea și desfășurarea
Evaluării Naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022 Iunie 2023
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație
din unitățile de învățământ
preuniversitar;
O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
Metodologia și calendarul
înscrierii
în
învățământul




Director
Director adjunct

Invitați:
Comisia de
înscriere a
elevilor în
învățământul
primar

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “TRAIAN” CRAIOVA
Str. Principatele Unite, nr. 7, cod poştal 200138, Craiova, Dolj
Tel/fax: 0251599561; E-mail: contact@scoala-traian.ro
Website: www.scoala-traian.ro

UNITATEA DE CONȚINUT

Nr.
crt.



11.






12.






evaluărilor naționale și a procesului de
înscriere a absolvenților la liceu
Aprobarea transferurilor
Probleme de etapă
Stabilirea măsurilor administrativ –
gospodărești pentru vacanța de vară
Măsuri privind finalizarea în bune condiții
a procesului de înscriere a absolvenților la
liceu
Aprobarea transferurilor
Probleme de etapă

RESURSE







Stabilirea componenţei comisiilor de

corigență şi datele de desfăşurare a
examenelor
Acțiuni specifice pentru debutul anului
școlar 2023-2024 în bune condiții
Aprobarea transferurilor

Acordarea avizelor corespunzătoare
etapelor din mobilitatea personalului

TERMEN

RESPONSABILI

Observații

primar
Procedura și calendarul privind
înscrierea/reînscrierea
în
învățământul preșcolar
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022 Iulie 2023
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație
din unitățile de învățământ
preuniversitar;
O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de
organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
O.M.E. nr. 5154/30.08.2022
privind
Metodologia
de
organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație
din unitățile de învățământ
preuniversitar;
O.M.E.C. nr. 4183/05.07.2022
privind
aprobarea
Regulamentului-cadru
de

August 2023



Director

Invitați:
Administrator
de patrimoniu
Administrator
finalciar




Director
Director adjunct

Invitați:
Administrator
de patrimoniu
Administrator
finalciar
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UNITATEA DE CONȚINUT

Nr.
crt.


RESURSE

didactic
Probleme de etapă


DIRECTOR,
Prof. Elena Diana Brătucu

organizare și funcționare a
unității
de
învățământ
preuniversitar;
Calendar ME examene de
corigență

TERMEN

RESPONSABILI

Observații

