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GRAFICUL ŞI TEMATICA ŞEDINŢELOR ORDINARE
ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
CASEI CORPULUI DIDACTIC A JUDEȚULUI BIHOR
Anul școlar 2022 - 2023

Nr.
crt.

Luna

Tematica ședințelor ordinare

1.

Septembrie
2022

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al CCD Bihor pentru
anul școlar 2022 - 2023
Desemnarea secretarului Consiliului de Administrație al Casei Corpului
Didactic a Județului Bihor;
Repartizarea atribuțiilor și responsabilităților specifice membrilor
Consiliului de Administrație al Casei Corpului Didactic a Județului
Bihor.
Aprobarea/revizuirea documentelor manageriale valabile pentru anul
școlar 2022 – 2023:
- Regulamentul de funcționare a CA;
- Regulamentul de ordine interioară;
- Codul de conduită;
- Organigrama;
- Fișa postului și anexele aferente acesteia, pentru personalul
angajat (profesori metodiști, administrator financiar, bibliotecar,
informatician);
- Fișa de evaluare pentru personalul angajat
- Graficul și tematica ședințelor CA
Aprobarea programului de lucru, de audiențe și de relații cu publicul,
pentru fiecare birou și angajat.
Aprobarea calificativelor personalului didactic pentru anul școlar 2021
- 2022
Discutarea și aprobarea perioadelor de concediu de odihnă pentru
personalul didactic, pentru anul școlar 2022 – 2023.

2.

Octombrie

Prezentarea și avizarea raportului instituțional pentru anul școlar 2021
- 2022
Avizarea analizei nevoii de formare pentru anul școlar 2022 - 2023
Avizarea Ofertei programelor de formare continuă pentru 2022 –
2023
Avizarea planului managerial pentru anul școlar 2022 – 2023
Aprobarea comisiilor de lucru
Stabilirea activităților specifice organizate cu ocazia Zilei
Internaționale a Educației.
Discutarea bugetului aprobat și stabilirea priorităților pentru
1 din 3

2022

distribuirea sumelor aferente formării continue
Discutarea și aprobarea planului de achiziții
Inventarierea atestatelor de formare continuă
Actualizarea listei documentelor publice din cadrul CCD Bihor
Stabilirea direcțiilor de dezvoltare profesională pentru angajații CCD
Bihor
Discutarea și aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al III-lea
al anului 2022
Avizarea modificărilor/completărilor aduse la procedura privind
managementul programelor de formare și de instruire, gestionare
atestate
Discutarea și avizarea transmiterii către ISJ Bihor a informațiilor
necesare în vederea întocmirii Stării învățământului.
Avizarea modificărilor/completărilor aduse Ofertei de formare continuă,
funcție de oportunitățile apărute

3.

Noiembrie
2022

Prezentarea raportului Compartimentului Bibliotecă și CDI
Stabilirea și aprobarea strategiei de monitorizare a CDI-urilor din județ
Avizarea modificărilor/completărilor aduse la procedura privind
organizarea în parteneriat a activităților metodico-științifice și
culturale
Prezentarea proiectului de buget pentru anul 2023
Inventarierea bunurilor de patrimoniu și casarea celor perimate

4.

Decembrie
2022

Aprobarea procedurii şi graficului de activitate specific evaluării
personalului didactic auxiliar
Aprobarea fișelor de post, a fișelor de (auto)evaluare şi a machetelor
de raportare a rezultatelor activităților pentru personalul didactic
auxiliar
Avizarea modificărilor/completărilor aduse Ofertei de formare continuă,
în funcție de oportunitățile apărute
Avizarea programării perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă
ale personalului didactic auxiliar
Discutarea și aprobarea strategiei de derulare a programelor de formare
continuă din oferta CCD Bihor

5.

Ianuarie
2023

Evaluarea şi aprobarea calificativelor anuale pentru personalul
didactic auxiliar
Avizarea modificărilor/completărilor aduse Ofertei de formare continuă,
funcție de oportunitățile apărute
Avizarea raportului de audit intern/ inventariere a bunurilor
Avizarea modificărilor/completărilor aduse planului managerial pentru
semestrul al II-lea

6.

Februarie
2023

Luarea la cunoștință asupra bugetului anual repartizat de către ISJ Bihor
Prezentarea rapoartelor semestriale asupra rezultatelor activităților
compartimentelor CCD
Aprobarea proiectului de încadrare din CCD pentru anul școlar 2022 –
2023
2 din 3

7.

Martie 2023 Avizarea procedurii asociate realizării studiului analizei nevoilor de
formare care să fundamenteze oferta de formare pentru anul școlar 20232024
Prezentarea raportului Compartimentului Programe
Analiza activității desfășurate de Consiliul de Administrație al CCD
Bihor pentru perioada septembrie 2022 – ianuarie 2023

8.

Aprilie
2023

Raport privind activitatea Editurii Didactica Militans
Analiza gradului de realizare a activităților cultural-științifice
Discutarea și aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul I, anul
2023

9.

Mai 2023

Discutarea priorităților de formare continuă, stabilite de ME, a
strategiilor de abordare și a finanțării acestora
Analiza impactului formării realizate de CCD Bihor

10.

Iunie 2023

Proiectarea ofertei de formare continuă pentru anul școlar 2023 –
2024
Avizarea modificărilor/completărilor aduse Ofertei de formare continuă,
funcție de oportunitățile apărute
Prezentarea rapoartelor semestriale asupra rezultatelor activităților
compartimentelor CCD Bihor

11.

Iulie 2023

Discutarea și aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul al II-lea,
2023
Aprobarea componenței comisiei de evaluare a activității anuale a
personalului didactic (profesori metodiști)

12.

August
2023

Realizarea recomandărilor necesare completării dosarelor pentru detașare
în interesul învățământului
Aprobarea încadrării cu personal didactic pentru funcțiile de
metodiști, prin detașare în interesul învățământului
Avizarea Raportului instituțional de activitate

Tematica şi ordinea de zi vor fi actualizate/completate în funcție de situațiile punctuale. Lunar
sau ori de câte ori este cazul, se vor discuta și aproba noi proceduri în instituție și se va realiza
actualizarea celor existente deja, precum și analiza gradului de realizare din planul managerial.
Ședințele extraordinare ale Consiliului de Administrație al Casei Corpului Didactic a Județului Bihor,
necesare a fi organizate, vor completa prezentul grafic de ședințe, la solicitarea directorului sau a două
treimi dintre membrii CA.
Prezentul material a fost prezentat, discutat și aprobat în ședința Consiliului de Administrație
al Casei Corpului Didactic a Județului Bihor din data de 12.09.2022.
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