
 

 

 

 
COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

 

 
Nr. 

crt. 
Numele și prenumele Funcția/reprezentant Responsabilitatea 

1. Popescu Lucreţia 

Daniela 

 

director  Coordonarea şi monitorizarea activității 

școlii. 

Coordonarea evaluării instituționale şi  

asigurarea calității 

2. Popa Gheorghe Profesor coordonator Coordonarea şi monitorizarea  

Activității didactice 

3. Serban Florentina 

 

Reprezentant  

Consiliul profesoral 

Secretar CA 

Coordonarea şi monitorizarea  

Activității didactice 

4. Popescu Ion 

 

Reprezentant  

Consiliul Local 
 

5. Sima Catalin Reprezentant primar  
6. Tomescu Ion 

 

Reprezentant  

Consiliul părinților 

Coordonarea parteneriatului cu părinții 

7. Serban Valeriu 
 

Reprezentant  

Consiliul părinților 

Coordonarea parteneriatului cu părinții 

 

 
 

Director, 

Prof. Popescu Lucretia Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 
a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative 

emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ale deciziilor inspectorului şcolar general; 

         b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în 

care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la 

vechiul consiliu de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, 

obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ ; 

c) aprobă planul de dezvoltare a şcolii ;  

d) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în 

Consiliul profesoral ; 

e) elaborează fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ, pentru 

personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare şi 

salariilor de merit ; 

 f) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor 

rezultate din raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea 

şcolară, a analizei şefilor comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale ;          

 g) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru toate 

categoriile de salariaţi din unitatea de învăţământ. Pentru personalul didactic de predare , 

aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral şi cu 

respectarea metodologiei specifice ; 

 h) stabileşte acordarea premiilor lunare pentru personalul unităţii de 

învăţământ ; 

i) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise 

ale tuturor salariaţilor unităţii de învăţământ ; 

j) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ 

;k) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând 

rapoarte sintetice din partea şefilor de comisii metodice ; 

l) aprobă acordarea burselor şcolare ; 

m) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de 

venituri şi cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor 

catedrelor/comisiilor metodice şi ale compartimentelor funcţionale; 

n) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget 

ale unităţii de învăţământ ; 

o) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe 

baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru fiecare 

categorie de personal ; 

p) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare ; 

r) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea 

şcolară şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare . 


