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Planificarea activităților Consiliului de administrație
- anul școlar 2017/2018 Având în vedere prevederile legale în vigoare, se stabilește următoarea planificare a activității
Consiliului de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2017/2018:
Nr.
crt.

Baza legală
OMECTS

1. 6143/2011, 2/(4)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OMECTS
6143/2011, 5/c),
OMEN 4619/2014,
15/(1)/nn)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/jj)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/kk)
LEN 1/2011,
96/(7)/f)
OMENCS
5034/2016, 1
OMENCS
5079/2016, 149
OMENCS
5079/2016, 97/(1)(2)
OMENCS

9. 5079/2016, 13/(9)
OMENCS

10. 5079/2016, 15/(4)
OMENCS

11. 5079/2016, 13/(1)
12.

OMENCS
5079/2016, 13/(2)

OMENCS
5079/2016, 170/(2)
OMENCS
14.
5079/2016, 41/(3)

13.

Tematică

Plan

Aprobarea și revizuirea fișelor posturilor didactice, didactice
auxiliare și nedidactice

09.2017

Evaluarea finală a activității personalului didactic și personalului
didactic auxiliar pentru anul școlar precedent

09.2017

Aprobarea repartizării profesorilor diriginți la clase

09.2017

Desemnarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative
școlare și extrașcolare
Aprobarea planului de încadrare cu personal didactic și didactic
auxiliar, precum și schema de personal nedidactic
Stabilirea perioadei de derulare a Programului național „Școala
altfel”

09.2017
09.2017
09.2017

Analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer ale elevilor

09.2017

Aprobarea înscrierii elevilor în anul școlar curent, pe baza solicitării
scrise a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

09.2017

Aprobarea constituirii de grupe pentru elevi care optează pentru
aceleași opționale, în conformitate cu prevederile Statutului elevului,
cu încadrarea în numărul de norme aprobat (dacă este cazul)
Analiza și aprobarea/respingerea cererilor scrise ale părinților sau
elevilor majori privind inversarea ordinii de studiere a limbilor
moderne sau schimbarea lor (dacă este cazul)
Constituirea formațiunilor de studiu (clase și grupe), la propunerea
directorului
Analiza eventualelor situații de depășire a numărului maxim de elevi
pe clasă și, după caz, solicitarea justificată a aprobării acestor situații
de către Consiliului de administrație al ISJ Sibiu
Stabilirea procedurii de acces al părinților, tutorilor sau
susținătorilor legali în unitatea de învățământ
Aprobarea organigramei propuse de către director
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09.2017

09.2017
09.2017
09.2017
09.2017
09.2017

Nr.
crt.

15.

Baza legală
OMENCS
5079/2016, 81/(3)

16. LEN 1/2011, 65/(6)
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/d),
OMENCS
5079/2016, 2/(5)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/a)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/c)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/cc)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/ee)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/g),
OMENCS
5079/2016, 186/(1)(2)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/h)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/s), OMENCS
5079/2016, 77/f
OMENCS
5034/2016, 16
OMEN 4619/2014,
15/(1)/gg),
OMENCS
5079/2016, 108/(6)
OMENCS
5079/2016, 110/(2)
OMENCS

28. 5079/2016, 125/(1)(5)
OMEN 4619/2014,

29. 15/(1)/j), OMENCS
30.
31.

32.

33.

5079/2016, 30/(2)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/j), OMENCS
5079/2016, 32
OMENCS
5777/2016, 11/(3)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/k),
OMENCS
5079/2016, 35/(3),
36
OMEN 4619/2014,
15/(1)/l)

Tematică
Aprobarea programului de lucru al Secretariatului cu elevii, părinții,
tutorii sau susținătorii legali sau alte persoane interesate din afara
unității
Aprobarea programelor școlare pentru disciplinele/ domeniile de
studiu opționale propuse de catedre

Plan
09.2017
09.2017

Aprobarea revizuirii ROF și RI

10.2017

Aprobarea tematicii și graficului ședințelor CA

10.2017

Stabilirea responsabilităților membrilor CA și a procedurilor de
lucru

10.2017

Aprobarea orarului cursurilor

10.2017

Stabilirea componenței și atribuțiilor catedrelor și comisiilor pe
domenii de activitate

10.2017

Particularizarea contractului educațional tip în care sunt înscrise
drepturile și obligațiile reciproce ale unității de învățământ și ale
beneficiarilor direcți și indirecți ai educației

10.2017

Validarea statului de personal pentru toate categoriile de personal

10.2017

Aprobarea acordării burselor școlare propuse de profesorii diriginți,
conform legislației în vigoare

10.2017

Aprobarea Echipei de coordonare a Programului național „Școala
altfel”
Aprobarea calendarului activităților educative extrașcolare pentru
anul școlar curent, precizând tipurile de activități educative
extrașcolare, durata acestora, modul de organizare și
responsabilitățile stabilite de consiliul profesoral
Aprobarea Raportului privind activitatea educativă extrașcolară
derulată în anul școlar precedent
Stabilirea activităților educaționale alternative pentru elevii care nu
frecventează orele de Religie, conform cererilor părințiilor/tutorilor
sau susținătorilor legali ai elevilor minori, respectiv cererilor elevilor
majori (dacă este cazul)
Validarea Raportului anual de activitate pentru anul școlar anterior,
elaborat și propus de director
Validarea Raportului anual de evaluare internă (RAEI) pentru anul
școlar anterior, întocmit de către Comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității și propus de coordonatorului comisiei
Aprobarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar
următor

10.2017

10.2017

10.2017

10.2017

10.2017

10.2017
11.2017

Aprobarea Planului managerial și Planului operațional pentru anul
școlar în curs, elaborat și propus de director

10.2017

Adoptarea proiectului de buget pentru anul calendaristic următor

11.2017
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Nr.
crt.

Baza legală
OMEN 4619/2014,

34. 15/(1)/o)
35.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/q)

Aprobarea modalităților de realizare a resurselor extrabugetare ale
unității de învățământ și stabilirea modului de utilizare a acestor
Avizarea planului de investiții (dacă este cazul) și aprobarea
programului anual de achiziții publice pentru anul calendaristic
următor

Plan
11.2017
11.2017

OMEN 4619/2014,

Avizarea execuției bugetare pentru anul calendaristic curent

12.2017

OMEN 4619/2014,

Particularizarea fișei-cadru a postului de director adjunct

01.2018

OMEN 4619/2014,

Evaluarea activității personalului nedidactic pentru anul
calendaristic anterior
Îndeplinirea atribuțiilor de încadrare și mobilitate a personalului
didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a
personalului didactic în învățământul preuniversitar
Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă ale
tuturor salariaților, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora,
în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, ținând cont
de calendarul activităților unității de învățământ și al examenelor
naționale
Aprobarea proiectul de încadrare pentru anul școlar următor,
întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum și
schema de personal didactic auxiliar și nedidactic
Aprobarea utilizării excedentelor anuale rezultate din execuția
bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral
din venituri proprii, reportate în anul calendaristic următor, cu
aceeași destinație sau pentru finanțarea altor cheltuieli ale unității de
învățământ
Îndeplinirea atribuțiilor de încadrare și mobilitate a personalului
didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a
personalului didactic în învățământul preuniversitar
Analiza și aprobarea/respingerea cererilor de transfer ale elevilor,
urmate, după caz, de îndeplinirea atribuțiilor CA privind înscrierea
elevilor și constituirea formațiunilor de studiu
Actualizarea, după caz, a programului anual de achiziții publice, în
baza bugetului aprobat

36. 15/(1)/n)
37. 15/(1)/f)

38. 15/(1)/nn)
39.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/qq)

40.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/vv)

41.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/ii)

OMEN 4619/2014,

42. 15/(1)/p)

OMEN 4619/2014,

43. 15/(1)/qq)
44.

Tematică

OMENCS
5079/2016, 150
OMENCS

45. 5079/2016, 87
OMEN 4619/2014,

01.2018
01.2018

01.2018

02.2018

02.2018

02.2018

02.2018
02.2018

46. 15/(1)/aa)

Aprobarea curriculumului la decizia școlii

03.2018

OMEN 4619/2014,
47. 15/(1)/qq)

Îndeplinirea atribuțiilor de încadrare și mobilitate a personalului
didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a
personalului didactic în învățământul preuniversitar

03.2018

Propunerea componenței nominale a Comisiei de bacalaureat de
evaluare a competențelor lingvistice și digitale și transmiterea către
ISJ pentru aprobare

03.2018

OMENCS
5070/2016, 2/(1),
48. OMECTS
4799/2010, 26/(3)
OMENCS
49. 5079/2016, 30/(2)
OMENCS

50. 5079/2016, 69/f
51.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/ee)

52.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/qq)

Validarea Raportului de activitate pentru semestrul I, elaborat și
propus de director
Analiza și validarea Raportului pentru semestrul I privind activitatea
educativă și rezultatele acesteia, elaborat și propus de coordonatorul
pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Stabilirea/propunerea componenței nominale a comisiilor pentru
EN_VI și EN_VIII
Îndeplinirea atribuțiilor de încadrare și mobilitate a personalului
didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a
personalului didactic în învățământul preuniversitar
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03.2018
03.2018
04.2018
04.2018

Nr.
crt.

Baza legală
OMENCS

53. 5034/2016, 19/(4)
54.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/qq)
OMEN 4619/2014,

55. 15/(1)/qq)
56.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/qq)

57.

OMENCS
5079/2016, 129/(3)
OMENCS

58. 5079/2016, 142/(4)
OMENCS

59. 5079/2016, 8/(4)
OMEN 4619/2014,

60. 15/(1)/b)
61. LEN 1/2011, 52/(2)

Tematică
Aprobarea orarului detaliat al Programului național „Școala altfel”,
elaborat și propus de echipa de coordonare a programului
Îndeplinirea atribuțiilor de încadrare și mobilitate a personalului
didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a
personalului didactic în învățământul preuniversitar
Îndeplinirea atribuțiilor de încadrare și mobilitate a personalului
didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a
personalului didactic în învățământul preuniversitar
Îndeplinirea atribuțiilor de încadrare și mobilitate a personalului
didactic de predare prevăzute de Metodologia-cadru de mișcare a
personalului didactic în învățământul preuniversitar
Stabilirea perioadei, dinaintea sesiunii de corigențe, pentru
încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea,
a celor declarați amânați pe semestrul I care nu și-au încheiat situația
școlară sau a celor amânați anual (dacă este cazul)
Stabilirea componenței comisiilor de corigențe și a datelor de
desfășurare a examenelor de corigență (dacă este cazul)
Analiza și aprobarea/respingerea cererilor de școlarizare în clasa a
V-a în anul școlar următor, înregistrate de părinții, tutorii sau
susținătorii legali ai elevilor, după caz, în baza rezultatelor testului
de departajare administrat pentru înscrierea în clasa a V-a în anul
școlar următor

07.2018

07.2018

07.2018

07.2018

Lunar

OMEN 4619/2014,
15/(1)/ww)

64.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/zz)

Aprobarea, în limita bugetului alocat, participării la programe de
dezvoltare profesională a angajaților unității de învățământ

65.

OMENCS
5079/2016, 92/(2)

Aprobarea modificărilor care se operează în listele ce cuprind
bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ, la propunerea
administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor
funcționale

66.

OMENCS
5079/2016, 94

Aprobarea închirierii bunurilor care sunt temporar disponibile și care
sunt în proprietatea sau administrarea unității de învățământ

OMENCS
5079/2016, 188/(3)

06.2018

Aprobarea asistenței sociale pentru elevii cu CES
Aprobarea acoperirii integrale sau parțiale a cheltuielilor de
deplasare și de participare la manifestări științifice în țară sau
străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau din
fonduri extrabugetare
Aprobarea concediilor salariaților din unitatea de învățământ,
conform reglementărilor legale în vigoare, Contractului colectiv de
muncă aplicabil și Regulamentului intern, respectând perioadele de
efectuare a concediului de odihnă aprobate anterior

63.

70.

05.2018

Lunar

OMEN 4619/2014,
15/(1)/v)

OMEN 4619/2014,
15/(1)/aaa)
OMEN 4619/2014,
68.
15/(1)/e)
OMEN 4619/2014,
69.
15/(1)/m)

04.2018

Aprobarea ordinii de zi a ședinței următoare

62.

67.

Plan

Administrarea bazei materiale a unității de învățământ
Asumarea, alături de director, a răspunderii publice pentru
performanțele unității de învățământ
Întreprinderea demersurilor necesare ca unitatea de învățământ să se
încadreze în limitele bugetului alocat
Monitorizarea modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în
contractul educațional încheiat cu beneficiarii direcți și indirecți ai
educației
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Delegat
director/
Lunar
Delegat
director/
Lunar
Delegat
director/
Lunar
Delegat
director/
După
caz
Delegat
director/
După
caz
Perm.
Perm.
Perm.
Perm.

Nr.
crt.

Baza legală

71.

OMENCS
5079/2016, 189

Colaborarea cu autoritățile administrației publice locale, precum și
cu reprezentanți ai comunității locale, în vederea atingerii
obiectivelor unității de învățământ

Perm.

OMENCS

Administrarea bunurilor aflate în proprietatea unității de învățământ

Perm.

OMENCS

Desemnarea colectivului de lucru (comisiei) pentru elaborarea
proiectului ROF/RI sau, după caz, pentru revizuirea acestuia
Acordarea de calificative parțiale solicitate în scris de angajați,
conform punctajelor din domeniile cuprinse în fișa de
autoevaluare/evaluare pe etapele parcurse până la momentul
stabilirii calificativului respectiv
Aprobarea măsurilor de optimizare a procesului didactic propuse de
Consiliul profesoral
Punerea în aplicare a hotărârilor luate în ședința reunită a consiliilor
de administrație ale unităților de învățământ partenere în consorțiul
școlar
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
auxiliare și nedidactice, aprobarea comisiile în vederea organizării și
desfășurării concursurilor, validarea rezultatelor concursurilor și
aprobarea angajărilor pe post, în condițiile legii
Avizarea, la solicitarea directorului, pe baza recomandării medicului
de medicina muncii, a realizării unui examen medical de
specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură
psihocomportamentală, pentru salariații unității de învățământ
Avizarea, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii CA, pe baza
recomandării medicului de medicina muncii, a realizării unui
examen medical de specialitate, în cazurile de inaptitudine
profesională de natură psihocomportamentală, pentru director sau
director adjunct
Aprobarea acordării premiilor pentru personalul unității de
învățământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
Aprobarea procedurilor elaborate/revizuite la nivelul unității de
învățământ
Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare privind
răspunderea disciplinară a elevilor, personalului didactic de predare,
didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ
Aprobarea, în condițiile legii, a pensionării personalului din unitatea
de învățământ
Aprobarea examinării la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de
începerea cursurilor noului an școlar, a elevilor corigenți sau
amânați, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice,
dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data
inițială a examenului
Stabilirea, la propunerea catedrelor, a disciplinelor și a modalităților
de susținere a examenelor de diferență pentru elevii din
învățământul liceal care solicită transfer cu schimbarea filierei,
profilului, specializării
Aprobarea cererilor de transfer ale gemenilor sau tripleților în clasa
celui cu media mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui
sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt
majori

După
caz

72. 5079/2016, 93/(1)
73. 5079/2016, 2/(3)
74.

OMECTS
6143/2011, 4/(4)
OMEN 4619/2014,

75. 15/(1)/dd)
76.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/i)

LEN 1/2011, 91
OMEN 4619/2014,
77.
15/(1)/ll)
HG 286/2011

78.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/oo)

OMEN 4619/2014,

79. 15/(1)/pp)

OMEN 4619/2014,

80. 15/(1)/t)

OMEN 4619/2014,

81. 15/(1)/x)

OMEN 4619/2014,

82. 15/(1)/xx)
83.

OMEN 4619/2014,
15/(1)/yy)

84.

OMENCS
5079/2016, 145/(1)

OMENCS

85. 5079/2016, 151
OMENCS

86. 5079/2016, 156

Tematică
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Plan

După
caz
După
caz
După
caz
După
caz
După
caz

După
caz
După
caz
După
caz
După
caz
După
caz
După
caz

După
caz
După
caz

Nr.
crt.

Baza legală

OMENCS
87. 5079/2016, 173/(1)(3)

88.

OMENCS
5079/2016, 192

OMEN 4619/2014,
15/(1)/d),
89. OMENCS
5079/2016, 2/(9)

90.

OMENCS
5079/2016, 21/(4)/i

91.

OMENCS
5079/2016, 21/(4)/p

OMEN 4619/2014,
15/(1)/k)
OMENCS
93.
5079/2016, 34/(4)

92.

OMENCS

94. 5079/2016, 9/(4)/a
OMEN 4619/2014,

95. 15/(2)

Tematică
Sesizarea Primăriei Municipiului Sibiu pentru constatarea
contravenției și stabilirea amenzilor contravenționale pentru părinții,
tutorii sau susținătorii legali care nu asigură școlarizarea elevilor în
învățământul obligatoriu, până la finalizarea studiilor
Inițierea de parteneriate cu autoritățile administrației publice locale
și cu organizațiile de părinți pentru realizarea de activități educative,
recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor
dobândite sau de accelerare a învățării, precum și activități de
învățare remedială cu elevii

Plan
După
caz

După
caz

Aprobarea Regulamentului intern al unității de învățământ sau a
revizuirilor acestuia

După
caz

Stabilirea cadrului didactic, membru al consiliului clasei, care preia
atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care acesta este
indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective
Aprobarea regulamentelor de funcționare ale cercurilor, asociațiilor
științifice, tehnice, sportive și cultural-artistice ale elevilor din
unitatea de învățământ
Aprobarea comisiei de elaborare a Proiectului de dezvoltare
instituțională, precum și a Comisiei de revizuire a acestuia
Aprobarea Planului de dezvoltare instituțională și/sau a revizuirilor
acestuia
Aprobarea suspendării cursurilor la nivelul unității de învățământ, cu
aprobarea inspectorului școlar general, și stabilirea măsurilor privind
parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul
semestrului, respectiv al anului școlar, cu informarea ISJ Sibiu
Îndeplinirea altor atribuții stabilite prin lege, metodologii, acte
administrative cu caracter normativ și contracte colective de muncă
aplicabile

După
caz
După
caz
După
caz
După
caz
După
caz
După
caz

În raport cu această planificare, Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este necesar
pentru decizii din domeniul de competență, conform legislației în vigoare.
Director,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea
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