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ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
ANUL ŞCOLAR 2015-2016

1. Pechianu Florin-Gigi- Director- Presedintele Consiliului de Administratie
Raspunde de:
-elaborarea strategiei educaționale pe termen scurt;
-respectarea legislatiei, privind aplicarea legislatiei, a actelor normative emise de MECŞ, ale
deciziilor ISJ, ale masurilor luate la nivelul de conducere in Scoala Gimnaziala Namoloasa;
-asigura documentatia si aplicarea legislatiei privind acordarea burselor pentru elevi;
-intocmeste tematica activitatilor Consiliului de Administratie, atribuie sarcini membrilor
Consiliului de Administratie si urmareste realizarea acestora conform termenelor.
-gestioneaza resursele financiare bugetare si extrabugetare
-administreaza terenurile si cladirile unitatii de invatamant si celelalte componente ale bazei
materiale- mijloace fixe, obiecte de inventar.
2. Rusu Mihaela- Consilier educativ -reprezentant al cadrelor didactice -profesor
Raspunde in fata Consiliului de Administratie de:
-elaborarea strategiei educative si extracurriculare;
-raporteaza situatiile speciale create si propune masuri pentru imbunatatirea actului de
predare-invatare-evaluare;
-stabileste componenta si atributiilor comisiilor de lucru in domeniul educativ si
extracurricular, urmarind facilitatile si realizarea obiectivelor propuse;
-realizeaza parteneriatul educativ cu alti factori implicati, la nivel de comunitate, in activitatea
educativa;
-elaboreaza strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unitatii;
-realizeaza criteriile de evaluare a personalului didactic propunand calificativele pentru
profesori;
-raporteaza parcurgerea ritmica a elevilor din ciclul gimnazial
-elaborarea Regulamentului intern a elevilor si aplicarea acestuia in scoala.
3. Răsmeriţă Nicoleta- reprezentant al cadrelor didactice-invatator
Raspunde in fata Consiliului de Administratie de:
-elaborarea strategiilor de formare continua si de perfectionare a personalului didactic;
-realizarea criteriilor de evaluare a personalului didactic propunand calificativele pentru
personalul didactic din invatamantul prescolar si primar;
-coordonarea realizarii recensamântului copiilor din circumscriptia locala
-raporteaza parcurgerea ritmica a elevilor din invatamantul primar
-propune spre discutare situatia elevilor cu probleme in realizarea activitatilor didactice in
urma consultarii cu medicul de familie si parintii acestora.
4. Constantin Magdalena-consilier local-reprezentant al Consiliului Local
Raspunde de:
-asigurarea colaborarii cu Consiliul Local;
-atragerea de fonduri(sponsori) pentru imbunatatirea bazei matariale a scolii;

-participă la proiectele şi acţiunile şcolii, în calitate de reprezentant al
Consiliului Local;
-promovează imaginea şcolii.
5. Moldoveanu Iordache- reprezentant al primarului
Raspunde si sprijina:
-asigurarea cadrului organizatoric de colaborare intre scoala, administratia locala si
comunitatea locala;
-asigurarea bazei materiale pentru desfasurarea in conditii corespunzatoare a educatiei tuturor
elevilor din comunitate;
-asiguararea legislatiei si luarea de masuri privind cuprinderea tuturor elevilor in scoala,
ajutarea copiilor cu stare materiala precara pentru frecventarea scolii;
-informează corect primarul comunei despre rezultatele şi modul de
desfăşurare a activităţii în şcoală;
-susţine intenţiile de dezvoltare, proiectele aflate în derulare şi a proiectul
de buget al şcolii, în faţa primarului comunei;
-colaborarea in realizarea si gestionarea resurselor financiare extrabugetare.
6. Lăcătuș Enuța- presedintele Consiliului reprezentativ al parintilor
Raspunde de:
-asigurarea cadrului de colaborare intre scoala si familie;
-asigurarea sprijinului acordat de parinti in realizarea si imbunatatirea continua a procesului
de instruire si educare a elevilor;
-asigurarea bazei materiale pentru desfasurarea in conditii optime a educatiei elevilor;
-pregatirea parintilor privinde educarea copiilor si realizarea unitatii de actiune educativa a
scolii si familiei;
7. Aldea Eleonora-vicepresedintele Consiliului reprezentant al părinţilor
Raspunde de:
-propune masuri pentru scolarizarea elevilor
-identifică surse de finantare extrabugetara si propune CA modul de folosire a acestora
-sprijina parteneriatele educationale dintre scoala si institutiile cu rol educativ pe plan local
-sustine scoala in derularea programelor de prevenire si combatere a abandonului scolar
8. Serafinceanu Remus- lider de sindicat-profesor- fara drept de vot
-apara interesele generale ale membrilor de sindicat
-participa la intocmirea bugetului unitatii de invatamant
-colaboreaza activ la elaborarea regulamentului intern
-se asigura asupra justeții calificativelor acordate cadrelor didactice
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