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Nr. 861/15.09.2017                                                                                                                           

Aprobat , 
                                                                                          în ședința C.A. din 08.09.2017                                                                                                      

TEMATICA ŞEDINŢELOR 
 CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE  

An școlar 2017-2018 
Semestrul I 

Nr. crt. UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE PERIOADA 

1. 
 
 

 Aprobarea tematicii şi graficul şedinţelor 
consiliuluide administraţie, propuse de 
preşedinte 

 Aprobarea/revizuirea regulamentelor 
proprii de organizare și funcționare 

 Validarea calificativelor anuale ale cadrelor 
didactice si personalului didactic- auxiliar 

 Aprobarea formaţiunilor de studiu şi a 
incadrarii la grupă a cadrelor didactice 

 Aprobarea Contractului educațional pentru 
anul școlar 2016-2017 

 Aprobarea comisiilor de lucru,  
componența nominală  și atribuțiile  
acestora 

 Aprobarea organigramei pentru anul școlar 
2017-2018 

 Desemnarea coordonatorului SNAC pentru 
anul 2017-2018 

 Validarea coordonatorului pentru proiecte 
și programe educaționale 

 Desemnarea secretarului CA pentru anul 
școlar 2017-2018 

 Validarea fisei de evaluare anuală pentru 
anul școlar 2017-2018 pentru  personalul 
didactic și didactic-auxiliar 

 Validarea fiselor de post pentru fiecare 
categorie de personal 

 Aprobarea graficului de serviciu pe 
senmestrul I al anului şcolar 2017-2018  al 
cadrelor didactice 

 Validarea Statului de personal pentru luna 
septembrie 

Tematica CA pentru 
semestrul I al anului şcolar 
2017-2018 

Regulament CA 

Fise si rapoarte de 
autoevaluare ale 
personalului didactic si 
didactic-auxiliar 

Contract educațional 2017-
2018 

Comisii de lucru/Atribuții 

Organigrama gradinitei 
2017-2018 

 

Fise de evaluare anuală 

 

Fise de post 

 

Grafic de serviciu 

Stat de personal –
septembrie 2017 

 
 
 
 
 

Septembrie 
2017 

2.  Aprobarea Planului managerial al CA 
 Validarea componenţei Consiliului de 

Administraţie pentru anul 2017-2018  si  
      stabilirea responsabilităţilor membrilor CA 
 Validarea RAEI pe anul școlar 2016-2017 

Plan managerial al CA 
 
 
 
RAEI 2016-2017 
Raport starea și calitatea 
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 Validarea Raportului general privind starea 
și calitatea învățământului în Grădinița n.1 
Târgoviște 2016-2017 

 Aprobarea Planului managerial anual şi a 
Planului operaţional pe semestrul I al 
anului şcolar 2017 – 2018.  

 Aprobarea planurilor managereiale anuale  
compartimentelor/comisiilor de lucru 
pentru anul școlar 2017-2018 

 Aprobarea Strategiei de evaluare interna a 
CEAC pentru anul scolar 2017-2018 

 Aprobarea Regulamentului CEAC 
 

 Validarea  Regulamentlui Intern al unității 
pentru anul școlar 2017-2018 

 Validarea ROF al grădiniței  
 

 Aprobarea Calendarului activităţilor 
educative şcolare şi extraşcolare pentru 
anul şcolar  2017-2018 
 
 

 Validarea cererilor cadrelor didactice care 
solicită înscrierea cu cerere la gradul 
didactic II/I, sesiunea 2017-2019 

 Aprobarea perioadei de desrulare a 
activităţilor din săptămâna Şcoala Altfel 

 Prezentarea execuției bugetare pentru 
trimestrul III al anului financiar 2017 

 Aprobarea deconturilor pentru naveta 
cadrelor didactice pe luna septembrie 2017 

învățământului în Grădinița 
nr.1 Târgoviște 
Planul managerial anual şi 
Planul operaţional pe sem I 
al anului şcolar 2017-2018 
Planurile manageriale ale 
comisiilor entru anul şcolar 
2016-2017 
Documente CEAC: ROF, 
Plan managerial, Plan anual 
de acţiune, Plan 
operaţional, Strategia de 
evaluare internă a calităţii 
RI 
 
ROF 
 
Calendarului activităţilor 
educative şcolare şi 
extraşcolare pentru anul 
2017-2018  
 
Cereri de înscriere la grade 
didactice 
 
 
Raport financiar 

 

Cereri decontare transport 

 
 
 
 
 
 

Octombrie   
2017 

 
 

3.  Aprobarea Proiectului de buget pentru anul 
2018 

 Avizarea Proiectului planului de 
școlarizare pentru anul școlar 2018-2019 

 Aprobarea Planului de acțiune SNAC 
pentru anul 2017-2018 

 Aprobarea graficului serbărilor de Crăciun 
 Aprobarea decontiurilor pentru naveta 

cadrelor didactice pe luna octombrie  2017 

Fundamentarea proiectului 
de  buget  pentru 2017 
Proiectul planului de 
școlarizare 2017-2018 
Plan SNAC 2017-2018 
 
Planificarea serbărilor 
Cereri decont naveta pe  
luna octombrie 2017 

 
 
 
 
Noiembrie 

2017 

 
4. 

 Aprobarea Programului de dezvoltare a 
Sistemului de Control Intern 2018 

 
 Aprobarea rezultatului patrimonial în urma 

operaţinii de inventariere 2017 
 

 Validarea Formularului de monitorizare 
internă a CEAC pentru perioada octombrie 
–noiembrie 2017 

Programul de dezvoltare a 
Sistemului de Control 
Intern 
Proces-verbal de 
inventariere 2016 
 
Formular de moinitorizare 
internă  
 

 
 

 
Decembrie 

2017 
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 Validarea Statului de personal pentru luna 

decembrie2017 
 Aprobarea decontiurilor pentru naveta 

cadrelor didactice pe luna noiembrie 2017 
 

 
Stat de personal decembrie 
2015 
 
Cereri decont navetă pe 
luna noiembrie 2017 

 
5. 

 Aprobarea cererilor cadrelor didactice 
privind continuitatea pe post ca titular  în 
anul școlar 2018-2019, peste vârsta 
standard de pensionare. 

 Aprobarea proiectului de încadrare pentru 
anul școlar 2018-2019 

 Raportul serviciului contabilitate privind 
modul de utilizare a fondurilor financiare 
alocate în anul bugetar 2017 

 Evaluarea personalul nedidactic pentru 
anul 2017 şi acordarea calificativelor 

 Aprobarea  perioadelor de efectuare a 
concediilor de odihnă ale tuturor 
salariaților unității, pe baza cererilor 
individuale scrise ale acestora, în funcție 
de interesul unității de învățământ și al 
celui în cauză pentru anul școlar 2017-
2018, respectiv an calendaristic 2018 

 Aprobarea Comisiei de mobilitate la 
nivelul unităţii 

 Aprobarea Planului de măsuri anticoruptie  
 Aprobarea decontiurilor pentru naveta 

cadrelor didactice pentru luna decembrie  
2017 

Cererile cadre didactice 
 
 
 
Proiectul de încadrare 
2016-2017 
 
 
Raport  financiar-contabil 
 
Fișa de evaluare a 
performanțelor individuale 
 
 
 
Planificarea CO 
 
 
 
 
Plan de măsuri anticoruptie  
 
Cereri decont navetă 

 
 
 
 
 
 
 

Ianuarie 
2018 

 
Notă: Ședințele ordinare ale CA au loc o dată pe lună, în ziua de miercuri din ultima 
săptămână  a fiecărei luni.  

 
Președinte CA 

                    Director, 
                                          Prof. Dăscălescu Tinica  
 


