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DECIZIA NR. 157
Profesor Sorin-Gabriel Dănilă, director al Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin
Păunescu” Iaşi numit prin Decizia I.S.J. Iași nr. 643 din 21.12.2016,
Având în vedere prevederile Legii Educației Naționale nr. 1 / 2011 cu modificările și
completările ulterioare,
Având în vedere prevederile O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar,
Având în vedere Adresa Consiliului Județean Iași nr. 23267 / 20.09.2017 privind
desemnarea reprezentanților Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi în Consiliile de administraţie ale
unităților de învățământ preuniversitar din subordine,
Având în vedere H.C.J. nr. 221/ 28.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Judeţean Iaşi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Speciale “Constantin Păunescu”
Iaşi modificată prin H.C.J. nr. 107/ 7.03.2017,
Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 679 / 11.10.2016,
Având în vedere procesul verbal nr. 3197/14.09.2017 cu privire la alegerea reprezentanţilor
în Consiliul de administraţie al şcolii de către Consiliul reprezentativ al părinţilor,
Având în vedere hotârârea Consiliului profesoral al școlii întrunit în ședința din data de
6.09.2017 consemnată în procesul verbal al ședinței,
În temeiul Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016;
În baza prevederilor legale în vigoare,

DECID:
Art.1. În anul şcolar 2017-2018, începând cu data de 27.09.2017, în cadrul Şcolii
Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” va funcţiona Consiliul de administraţie al unităţii cu
următoarea componenţă:
1. Dănilă Sorin-Gabriel – director, președinte
2. Pop Mariana, profesor, membru
3. Serea Adela, profesor, membru
4. Pintea Costel – reprezentantul Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, membru
5. Paraschiv Dumitru – reprezentant al consilierilor judeţeni, membru
6. Albu Carmen – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
7. Florea Cristina – reprezentant al părinţilor elevilor, membru
Art.2. Activitatea Consiliului de administraţie se va desfăşura conform prevederilor
legislaţiei în vigoare, respectiv prevederile O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de
învățământ preuniversitar
Art.3. Copie de pe decizie va fi afișată și se va comunica compartimentelor funcţionale ale
unităţii, preşedintelui şi membrilor Consiliului de administraţie.
Dată astăzi : 27.09.2017
Director,
Prof. Sorin-Gabriel Dănilă
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Nr.3627 / 5.10.2017

TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
pentru anul şcolar 2017-2018
Anexă la Hotărârea CA nr.
DATA

Septembrie
2017

TEMATICA

CINE ORGANIZEAZA
1.Validarea
punctajelor
şi
stabilirea Președintele
calificativelor pentru activitatea desfăşurată Consiliului de
de personalul didactic şi didactic auxiliar în administrație

anul şcolar 2016-2017;
2.Aprobarea încadrării cu personal didactic și
acordarea dirigenţiilor pentru anul școlar 20172018;
3.Validarea responsabililor comisiilor metodice
pentru anul școlar 2016-2017;
4.Aprobarea componenței Comisiei pentru

echivalarea
în
credite
profesionale
transferabile a formelor de organizare a
formării continue finalizate în anul școlar
2016-2017;
5. Avizarea fişelor de post și a fișelor de evaluare
pentru personalul instituţiei pentru anul şcolar
2017-2018 și anul calendaristic 2018;
6. Aprobarea tabelului nominal cu elevii şi a
traseelor microbuzului şcolar pentru anul şcolar
2017-2018;
7. Aprobarea orarului formațiunilor de studiu
pentru anul școlar 2017-2018;
8. Aprobarea perioadei de desfășurare a
Programului „Școala altfel”.
9. Diverse

CINE RASPUNDE
Director
Director adjunct
Secretarul CA
Membrii consiliului de
administraţie

/ 5.10.2017

ACTIUNI
COMPLEMENTARE
Acordarea calificativelor şi
punctajelor

Încadrarea pentru nul școlar
2017-2018
Stabilirea diriginţilor pentru
fiecare clasă

Fișele de post și de evaluare

Tabelul nominal cu elevii pentru
fiecare traseu
Orarul pentru anul școlar 20172018

OBSER
VAȚII

Octombrie
2017

Noiembrie
2017

Decembrie
2017

Ianuarie 2018

1. Aprobarea tematicii intalnirilor consiliului de Președintele
administraţie pentru anul şcolar 2017-2018 și Consiliului de
atribuțiile membrilor acestuia;
administrație
2. Aprobarea statelor de funcții / de personal
pentru personalul didactic, didactic auxiliar și
nedidactic și organigramei școlii pentru anul
școlar 2017-2018;
3. Avizarea programului managerial pentru anul
şcolar 2017-2018 şi a raportului privind starea
învăţământului pentru anul şcolar 2016-2017;
4. Aprobarea fișei de încadrare cu personal
didactic pentru anul școlar 2017-2018 și a
anexelor;
5. Desemnarea membrilor comisiilor pe diferite
probleme ale instituţiei;
6. Diverse.

Director
Director adjunct
Secretarul CA
Membrii consiliului de
administraţie

1.Avizarea planului de îmbunătățire a calității
educației și aprobarea Raportului de autoevaluare
internă a calității educației pentru anul școlar
2016-2017 și a altor documente privind asigurarea
calității educației pentru anul școlar 2017-2018;
2. Aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a școlii elaborat conform OMENCS
nr. 5079 / 2016;
3. Diverse;
1. Aprobarea proiectului planului de şcolarizare
pentru anul şcolar 2018-2019;
2. Aprobarea planificării concediilor de odihnă
pentru personalul unității pentru anul 2018;
3. Măsuri pentru organizarea în condiţii atractive
a activităţilor extracurriculare privind sărbătorile
de iarnă la elevi;
4. Diverse;

Director
Director adjunct
Responsabil CEAC
Administrator
patrimoniu
Membrii consiliului de
administraţie

RAEI an școlar 2016-2017,
planul de îmbunătățire 20172018, alte documente

Director
Director adjunct
Responsabili comisii
metodice
Administrator
Responsabil activităţi
educative
Membrii consiliului de
administraţie
Director adjunct
Responsabil activităţi
educative

Proiectul planului de şcolarizare

Președintele
Consiliului de
administrație

Președintele
Consiliului de
administrație

1.Stabilirea tipurilor de activități care se Președintele
organizează în cadrul Programului „Școala altfel”, Consiliului de
durata acestora, modalitățile de organizare și a administrație
responsabilităților având în vedere propunerile;
2. Aprobarea proiectului de buget pentru anul
2018 și a execuției bugetare pentru anul 2017
3. Diverse

Emiterea hotărârii și deciziei de
constituire
Tematica întâlnirilor
Statele de funcții
Organigrama școlii

Programul managerial
operațional an şcolar 2017-2018
și raportul pentru anul școlar
2016-2017
Fișa de încadrare și anexele
Comisiile pe diferite probleme și
emiterea deciziilor

Administrator
financiar

Regulamentul de organizare și
funcționare a școlii

Planificarea concediilor de
odihnă
Activităţile extracurriculare

Tipurile de activități

Documentele financiar-contabile

Februarie
2018

Martie 2018

Aprilie 2018

Mai 2018

1.Avizarea planului managerial pentru semestrul
al II-lea, a raportului privind starea învăţământului
pentru semestrul I şi a fişei de vacantare pentru
anul şcolar 2018-2019
2. Discutarea situaţiei la învăţătură, frecvenţă şi
purtare pentru semestrul I, an şcolar 2017-2018;
3.Discutarea și validarea solicitărilor cadrelor
didactice pensionabile de menținere în activitate
ca titular peste vârsta de pensionare;
4.Aprobarea condițiilor specifice de ocupare a
posturilor/catedrelor
vacante/rezervate
din
unitatea noastră în etapele de transfer pentru
restrângere de activitate/pretransfer consimțit
5.Discutarea și aprobarea punctajelor și
calificativelor pentru activitatea desfășurată în
anul 2017 pentru personalul nedidactic;
6. Diverse;
1. Prezentarea de către responsabilii comisiilor
metodice a activităţii desfăşurate în anul şcolar
2017-2018, semestrul I, cu evidenţierea acţiunilor
/ activităţilor reuşite/ eficiente cu impact crescut
asupra beneficiarilor precum şi a celor cu eficienţă
redusă. Identificarea cauzelor /factorilor ce au
eficientizat activitatea precum şi a celor ce au
condus la eficienţă redusă;
2. Prezentarea calendarului şi metodologiei
privind mişcarea personalului didactic pentru anul
şcolar 2017-2018;
3.Aprobarea criteriilor specifice de departajare
pentru înscrierea la clasa pregătitoare;
4. Diverse
1. Discutarea prelungirii duratei contractelor
individuale de muncă pe perioadă determinată
pentru anul şcolar 2018-2019 a cadrelor didactice
calificate angajate pe perioadă determinată;
2. Prezentarea activităţii comisiilor pe diferite
probleme : comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în educaţie, comisia internă de evaluare
continuă;
3. Diverse;
1.Măsuri privind desfăşurarea inspecţiilor la clasă
pentru candidaţii înscrişi la consursul de ocupare a
posturilor/catedrelor vacante, sesiunea 2018
2. Prezentarea activităţii comisiilor pe diferite

Președintele
Consiliului de
administrație

Director
Director adjunct
Secretar
Administrator de
patrimoniu
Membrii consiliului de
administraţie

Planul managerial
Starea învăţământului
Fişa de vacantare
Situația statistică

Condițiile specifice de ocupare a
posturilor / catedrelor
vacante/rezervate
Punctajele şi calificativele
anuale
Președintele
Consiliului de
administrație

Director
Director adjunct
Membrii consiliului de
administraţie
Responsabili comisii
metodice

Starea învăţământului la nivelul
fiecărei comisii metodice

Graficul privind mobilitatea
personalului didactic

Criteriile specifice de
departajare
Președintele
Consiliului de
administrație

Președintele
Consiliului de
administrație

Director
Director adjunct
Membrii consiliului de
administraţie
Responsabili comisii
metodice
Responsabili CEAC și
CIEC

Analiza activităţii cadrelor
didactice solicitante

Director
Director adjunct
Comisia de mobilitate
Responsabili comisii

Stabilirea comisiilor

Raportul comisiilor

Stabilirea perioadei de
desfăşurare

Iunie 2018

August 2018

probleme: comisia pentru curriculum şi comisia
pentru prevenirea şi combaterea violenţei in
mediul şcolar
3.Diverse
1. Prezentarea de către responsabilii comisiilor
metodice a activităţii desfăşurate în anul şcolar
2017-2018 cu evidenţierea acţiunilor / activităţilor
reuşite/ eficiente cu impact crescut asupra
beneficiarilor precum şi a celor cu eficienţă
redusă. Identificarea cauzelor /factorilor ce au
eficientizat activitatea precum şi a celor ce au
condus la eficienţă redusă;
2. Discutarea situaţiei la învăţătură, frecvenţă şi
purtare pentru anul şcolar 2017-2018;
3. Aprobarea curriculum-ului la decizia scolii
pentru anul scolar 2018 – 2019;
4. Măsuri organizatorice pentru activitatea
personalului în vacanţa de vară;
5. Diverse.
1. Măsuri pentru pregătirea începerii noului an
şcolar
2. Aprobarea solicitărilor de detașare în interesul
învățământului pentru anul școlar 2018 - 2019
3. Organizarea activităţii personalului didactic
pentru perioada 1-15 septembrie 2018.
4. Diverse

Prezentarea coordonatorilor
comisiilor
Președintele
Consiliului de
administrație

Director
Directorul adjunct
Responsabili comisii
metodice

Starea învăţământului la nivelul
fiecărei comisii metodice

Administrator
Responsabil actitivăţi
educative
Membrii consiliului de
administraţie
Președintele
Consiliului de
administrație

Director
Directorul adjunct
Membrii consiliului de
administraţie
Administrator

Informare privind situatia la
învăţătură şi disciplină
Oferta CDȘ
Măsuri pentru perioada de
vacanţă
Măsuri pentru începerea noului
an școlar
Acordurile de detașare

Nota: În fiecare ședință lunară, în baza referatului de specialitate întocmit de compartimentul contabilitate și a documentelor
justificative se vor aproba cheltuielile cu naveta ale personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna precedentă.

Președinte al Consiliului de administrație,
Prof. Dănilă Sorin-Gabriel

