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Nr. 

crt. 

Tematica propusă Interval de 

timp proiectat 

Responsabil Material realizat Dezbatere în 

ședința din 

Proiectarea activităţilor instituţionale pentru anul şcolar 2018-2019 

1 Aprobarea documentelor manageriale de proiectare a 

activităţilor, valabile pentru anul școlar 2018 – 2019:  

- Tematica ședințelor CA al CCD pentru anul şcolar 

2018-2019; 

 

 

 

 

Septembrie 

2018 

Directorul 

CCD  

Tematica ședințelor 

CA al CCD pentru 

anul şcolar 2018-2019 

 

2 - Planul managerial anual pentru anul şcolar 2018-

2019; 

Directorul 

CCD  

Planul managerial 

anual pentru anul 

şcolar 2018-2019 

 

3 - Planul managerial semestrial pentru semestrul I, anul 

şcolar 2018-2019; 

Directorul 

CCD  

Planul managerial 

semestrial pentru 

semestrul I, anul 

şcolar 2018-2019 

 

4 - Planul operațional pentru anul şcolar 2018-2019. Directorul 

CCD  

Planul operațional 

pentru anul şcolar 
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2018-2019 

5 - Planul managerial semestrial, pentru semestrul al II-

lea, anul şcolar 2018-2019 

Februarie 2019 Directorul 

CCD 

Planul managerial 

semestrial, pentru 

semestrul al II-lea, 

anul şcolar 2018-2019 

 

6 Aprobarea Ofertei de formare continuă pentru anul școlar 

2018 – 2019 și a costurilor aferente programelor de formare 

continuă 

Septembrie 

2018 

Directorul 

CCD 

Oferta de formare 

continuă pentru anul 

școlar 2018 – 2019 

 

7 Discutarea și aprobarea proiectului de buget pentru anul 

2019 – buget de stat și venituri proprii şi a notelor de 

fundamentare aferente 

Octombrie 

2018 

Administratorul 

financiar 

Proiectul de buget 

pentru anul 2019 – 

buget de stat şi 

venituri proprii 

 

8 Discutarea şi aprobarea planului de achiziţii Octombrie 

2018 

Administratorul 

financiar 

Planul de achiziţii 

anual - proiect 

 

9 Aprobarea proiectului de încadrare din CCD pentru anul 

şcolar 2019-2020 

Februarie 2019 Directorul 

CCD 

Proiectul de încadrare 

pentru anul şcolar 

2019-2020 

 

10 Proiectarea ofertei de formare continuă pentru anul şcolar 

2019-2020 

Iunie 2019 Directorul 

CCD 

Oferta de formare 

continuă pentru anul 

școlar 2019 – 2020 

 

Organizarea activităţii CCD Dâmboviţa în anul şcolar 2018-2019 

11 Aprobarea documentelor manageriale valabile pentru anul 

școlar 2018 – 2019:  

- Regulamentul CA; 

 

 

 

 

Septembrie 

2018 

 

Directorul 

CCD 

 

Regulamentul CA  

12 - Regulamentul de ordine interioară; Directorul 

CCD 

Regulamentul de 

ordine interioară 

 

13 - Codul Etic; Grigorescu 

Livia 

Codul Etic  

14 - Organigrama CCD Dâmbovița; Directorul 

CCD 

Organigrama  

15 - Fișa postului pentru profesorul metodist; Directorul 

CCD 

Fișa postului pentru 

profesorul metodist 
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16 - Fișa de evaluare pentru profesorul metodist; Directorul 

CCD 

Fișa de evaluare 

pentru profesorul 

metodist 

 

17 - Modelului Contractului individual de muncă pentru 

formatori și a fișei postului aferente; 

Directorul 

CCD 

Contractul individual 

de muncă pentru 

formatori 

 

18 - Fișa postului și cea de evaluare pentru personalul 

didactic auxiliar, pentru anul 2019 

Ianuarie 2019 Directorul 

CCD 

 

Fişa postului şi fişa de 

evaluare pentru 

personalul didactic 

auxiliar 

 

19 Aprobarea programului de lucru, de audienţe şi relaţii cu 

publicul, pentru fiecare birou şi angajat 

Septembrie 

2018 

Directorul 

CCD 

 

Programul de lucru, de  

audienţe şi  relaţii cu 

publicul, pentru 

fiecare birou şi angajat 

 

20 Discutarea și aprobarea perioadelor de concediu de odihnă 

pentru personalul didactic, pentru anul şcolar 2018-2019  

Septembrie 

2018 

Directorul 

CCD 

  

21 Discutarea şi aprobarea perioadelor de concediu de odihnă 

pentru personalul didactic auxiliar 

Decembrie 

2018 

Directorul 

CCD 

  

22 Actualizarea listei documentelor publice din cadrul CCD 

Dâmboviţa 

Octombrie 

2018 

Directorul 

CCD 

Lista documentelor 

publice  

 

23 Aprobarea de proceduri noi din instituție și a actualizării 

procedurilor existente   

Lunar Solomon 

Aurora 

Proceduri  

 

Conducerea activităţii CCD Dâmboviţa în anul şcolar 2018-2019 

24 Stabilirea direcţiilor de dezvoltare profesională pentru 

angajaţii CCD Dâmboviţa 

Octombrie 

2018 

Directorul 

CCD 

Direcţii de dezvoltare 

profesională pentru 

angajaţii CCD 

Dâmboviţa 

 

25 Discutarea situației privind stadiul parcurgerii etapelor 

aferente reabilitării clădirii în care CCD Dâmbovița își 

desfășoară activitatea 

Lunar Administratorul 

financiar 
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26 Discutarea şi aprobarea contractelor existente la nivelul 

instituţiei 

In ultima lună 

de valabilitate a 

contractului 

Administratorul 

financiar 

  

 

 

 

 

 

 

 

27 Evaluarea personalului didactic din instituţie, pentru anul 

şcolar 2017-2018 

Septembrie 

2018 

Directorul 

CCD 

Fişele de evaluare 

pentru personalul 

didactic, pentru anul 

şcolar 2018-2019 

 

28 Inventarierea atestatelor de formare continuă Ianuarie 2019 Directorul 

CCD 

Inventarul atestatelor 

de formare continuă 

 

29 Inventarierea bunurilor de patrimoniu și casarea celor 

perimate 

Ianuarie 2019 Administratorul 

financiar 

Inventarul bunurilor 

de patrimoniu și lista 

de propuneri de casare 

a celor perimate 

 

30 Evaluarea personalului didactic auxiliar, pentru anul 2018 Ianuarie 2019 Directorul 

CCD 

Fişele de evaluare 

pentru personalul 

didactic auxiliar, 

pentru anul 2018 

 

31 Analiza nevoilor de formare continuă utilizând modalităţi şi 

instrumente diferite 

Aprilie 2019 Directorul 

CCD 

Reprezentant 

ISJ 

Raport privind analiza 

nevoilor de formare 

pentru anul şcolar 

2019-2020 

 

Monitorizarea/ evaluarea/ controlul activităţii CCD Dâmboviţa în anul şcolar 2018-2019 

32 Discutarea priorităților de formare continuă, stabilite de 

MEN, a strategiilor de abordare și a finanțării acestora  

Septembrie 

2018 

Ianuarie 2019 

Mai 2019 

Directorul 

CCD 
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33 Discutarea și aprobarea execuției bugetare  

- pentru trimestrul al III-lea, 2018 

 

Octombrie 

2018 

Administratorul 

financiar 

Execuţia bugetară 

pentru trimestrul al 

III-lea, 2018 

 

34 - pentru trimestrul al IV-lea, 2018 Ianuarie 2019 Administratorul 

financiar 

Execuţia bugetară 

pentru trimestrul al 

IV-lea, 2018 

 

35 - pentru trimestrul I, 2019 Aprilie 2019 Administratorul 

financiar 

Execuţia bugetară 

pentru trimestrul I, 

2019 

 

36 - pentru trimestrul al II-lea, 2019 Iulie 2019 Administratorul 

financiar 

Execuţia bugetară 

pentru trimestrul al II-

lea, 2019 

 

37 Stabilirea și aprobarea strategiei de monitorizare a 

impactului programelor de formare continuă, în activitatea 

din unitățile de învățământ preuniversitar din județ. 

Raportare în urma monitorizării.  

Semestrial Solomon 

Aurora 

Raport în urma 

monitorizării 

impactului 

programelor de 

formare 

Strategie de 

monitorizare a 

impactului  

 

38 Analiza gradului de realizare a activităţilor din planul 

managerial semestrial. Măsuri de reglare, priorităţi 

identificate: 

- La finalul semestrului I; 

- La finalul anului şcolar. 

Semestrial Directorul 

unităţii 

Raport privind gradul 

de realizare a 

activităţilor 

 

39 Analiza Raportului privind activitatea desfășurată de CCD 

Dâmbovița, în semestrul I al anului școlar 2018 – 2019  

Februarie 2019 Directorul 

CCD 

Raport privind 

activitatea CCD 

Dâmboviţa 

 

40 Analiza activităţii desfăşurate de Consiliul de administraţie 

al CCD în semestrul I al anului şcolar 2018-2019 

Martie 2019 Grigorescu 

Livia 

Raport privind 

activitatea desfăşurată 

de Consiliul de 

administraţie al CCD 

în semestrul I al anului 

şcolar 2018-2019 
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41 Prezentarea gradului de realizarea a activităţilor din cadrul 

proiectelor în care CCD Dâmboviţa este partener 

Martie 2019 Grigorescu 

Livia 

Raport privind gradul 

de realizare a 

proiectelor 

 

42 Stabilirea și aprobarea strategiei de monitorizare a CDI-

urilor din județ 

Noiembrie 

2018 

Directorul 

CCD 

Strategia de 

monitorizare a CDI-

urilor din judeţ 

 

43 Discutarea și aprobarea strategiei de derulare a programelor 

de formare continuă din oferta CCD Dâmbovița 

Ianuarie 2019 Directorul 

CCD 

Strategia de derulare a 

programelor de 

formare continuă din 

oferta CCD 

Dâmboviţa 

 

44 Discutarea bugetului aprobat și stabilirea priorităților pentru 

distribuirea sumelor aferente formării continue 

Septembrie 

2018 

După aprobarea 

bugetului 

aferent anului 

2019 

Administratorul 

financiar 

  

45 Discutarea şi aprobarea planului de achiziţii aferent 

bugetului aprobat 

După aprobarea 

bugetului 

aferent anului 

2019 

Administratorul 

financiar 

Plan de achiziţii 

actualizat conform 

bugetului aprobat 
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Graficul Şedinţelor Consiliului de Administraţie al Casei Corpului Didactic Dâmboviţa 

An şcolar 2018-2019 

Nr. 

crt. 

Perioada Tematica Responsabil 

1 Septembrie 2018 Aprobarea documentelor manageriale de proiectare a activităţilor, valabile pentru 

anul școlar 2018 – 2019:  

- Tematica ședințelor CA al CCD pentru anul şcolar 2018-2019; 

- Planul managerial anual pentru anul şcolar 2018-2019; 

- Planul managerial semestrial pentru semestrul I, anul şcolar 2018-2019; 

- Planul operațional pentru anul şcolar 2018-2019. 

- Planul managerial semestrial, pentru semestrul al II-lea, anul şcolar 2018-

2019 

Aprobarea Ofertei de formare continuă pentru anul școlar 2018 – 2019 și a 

costurilor aferente programelor de formare continuă 

Aprobarea documentelor manageriale valabile pentru anul școlar 2018 – 2019:  

- Regulamentul CA; 

- Regulamentul de ordine interioară; 

- Codul Etic; 

- Organigrama; 

- Fișa postului pentru profesorul metodist; 

- Fișa de evaluare pentru profesorul metodist 

- Modelului Contractului individual de muncă pentru formatori și a fișei 

postului aferente; 

Aprobarea programului de lucru, de audienţe şi relaţii cu publicul, pentru fiecare 

birou şi angajat 

Discutarea și aprobarea perioadelor de concediu de odihnă pentru personalul 

didactic, pentru anul şcolar 2018-2019 

Discutarea priorităților de formare continuă, stabilite de MEN, a strategiilor de 

 

 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

 

Directorul CCD 

 

 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

Grigorescu Livia 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

 

Directorul CCD 

 

Grigorescu Livia 

 

Administrator financiar 
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abordare și a finanțării acestora 

Discutarea bugetului aprobat și stabilirea priorităților pentru distribuirea sumelor 

aferente formării continue 

Evaluarea personalului didactic din instituţie, pentru anul şcolar 2018-2019 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

2 Octombrie 2018 Discutarea și aprobarea proiectului de buget pentru anul 2019 – buget de stat și 

venituri proprii şi a notelor de fundamentare aferente 

Discutarea și aprobarea planului de achiziţii 

Actualizarea listei documentelor publice din cadrul CCD Dâmboviţa 

Stabilirea direcţiilor de dezvoltare profesională pentru angajaţii CCD Dâmboviţa 

Discutarea și aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al III-lea, 2018 

Administrator financiar 

 

Administrator financiar 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

Administrator financiar 

3 Noiembrie 2018 Stabilirea și aprobarea strategiei de monitorizare a CDI-urilor din județ Directorul CCD 

4 Decembrie 2018 Discutarea şi aprobarea perioadelor de concediu de odihnă pentru personalul 

didactic auxiliar 

Directorul CCD 

5 Ianuarie 2019 Inventarierea atestatelor de formare continuă 

Inventarierea bunurilor de patrimoniu și casarea celor perimate 

Aprobarea fișei postului și a celei de evaluare pentru personalul didactic auxiliar, 

pentru anul 2019 

Evaluarea personalului didactic auxiliar, pentru anul 2018 

Discutarea priorităților de formare continuă, stabilite de MEN, a strategiilor de 

abordare și a finanțării acestora 

Discutarea și aprobarea strategiei de derulare a programelor de formare continuă 

din oferta CCD Dâmbovița 

Discutarea și aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al IV-lea, 2018 

Directorul CCD 

Administrator financiar 

Directorul CCD 

 

Directorul CCD 

Grigorescu Livia 

 

Grigorescu Livia 

 

Administrator financiar 

6 Februarie 2019 Aprobarea documentelor manageriale de proiectare a activităţilor, valabile pentru 

anul școlar 2018 – 2019:  

- Planul managerial semestrial pentru semestrul al II-lea, anul şcolar 2018-

2019; 

Aprobarea proiectului de încadrare din CCD pentru anul şcolar 2019-2020 

Analiza Raportului privind activitatea desfășurată de CCD Dâmbovița, în 

semestrul I al anului școlar 2018 – 2019 

Directorul CCD 

 

 

 

Directorul CCD 

Directorul CCD 

 

7 Martie 2019 Prezentarea gradului de realizarea a activităţilor din cadrul proiectelor în care CCD 

Dâmboviţa este partener 

Analiza activităţii desfăşurate de Consiliul de Administraţie al CCD în semestrul I 

al anului şcolar 2018-2019 

Grigorescu Livia 

 

Grigorescu Livia 
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8 Aprilie 2019 Discutarea și aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I, 2019 

Analiza nevoilor de formare continuă utilizând modalităţi şi instrumente diferite 

Administrator financiar 

Directorul CCD 

Reprezentant ISJ 

9 Mai 2019 Discutarea priorităților de formare continuă, stabilite de MEN, a strategiilor de 

abordare și a finanțării acestora 

Grigorescu Livia 

 

10 Iunie 2019 Proiectarea ofertei de formare continuă pentru anul şcolar 2019-2020 Directorul CCD 

11 Iulie 2019 Discutarea și aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al II-lea, 2019 Administrator financiar 

13 Lunar, semestrial 

sau de ori de câte 

ori este cazul 

Aprobarea de proceduri noi din instituție și a actualizării procedurilor existente   

Discutarea situației privind stadiul parcurgerii etapelor aferente reabilitării clădirii 

în care CCD Dâmbovița își desfășoară activitatea 

Discutarea şi aprobarea contractelor existente la nivelul instituţiei 

Stabilirea și aprobarea strategiei de monitorizare a impactului programelor de 

formare continuă, în activitatea din unitățile de învățământ preuniversitar din județ. 

Raportare în urma monitorizării. 

Analiza gradului de realizare a activităţilor din planul managerial semestrial. 

Măsuri de reglare, priorităţi identificate: 

- La finalul semestrului I; 

- La finalul anului şcolar. 

Discutarea bugetului aprobat și stabilirea priorităților pentru distribuirea sumelor 

aferente formării continue 

Discutarea şi aprobarea planului de achiziţii 

Discutarea şi aprobarea planului de achiziţii aferent bugetului aprobat 

Solomon Aurora 

Administrator financiar 

 

Administrator financiar 

Solomon Aurora 

 

 

Directorul CCD 

 

 

 

Administrator financiar 

 

Administrator financiar 

Administrator financiar 

 

 

 


