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ATRIBUTIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

 Prof. Beldie Tanța Simona, director- monitorizează și coordonează 

activitatea tuturor membrilor CA și a compartimentelor funcționale 

contabilitate, secretariat, administrativ, achiziții, verificăprin sondaj 

statul de salarii și semnaleaza eventualele erori Consiliului de 

Administrație, monitorizează comisia de salarizare, comisia burselor, 

monitorizează aspecte referitoare orar, serviciul pe școală, 

 Prof. Udrea Nicusor, director adjunct-coordonează comisiile de 

prevenire a violenței, elaborarea și aplicarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unității, Regulamentul intern, 

monitorizează activitatea laboratoarelor, a cabinetului 

psihopedagogic. 

 Prof.Toma Florentina, director adjunct-monitorizează aspecte 

referitoare la curriculum, CEAC, coordonează comisia 

diriginților,comisia de olimpiade, coordonează activitățile de tradiție 

din școală. 

 Prof. Dumitrescu Gratiela,-coordonează Consiliulul elevilor și 

relația acestuia cu CA, monitorizează și coordonează activitatea 

extrașcolară, relațiile cu partenerii sociali, realizează toate atribuțiile 

consilierului școlar. 

 Reprezentanții Consiliului local-d-nul Trifu Vasile și d-nul Ștefan 

Daniel-promovează și susțin interesele școlii la nivelul Consiliului 

local sector4 , Direcției Generale de Învățământ. 

 Reprezentantul primarului, d-na Mocanita Ana-Maria, promovează 

și susține interesele școlii la nivelul Primăriei sector 4 raportate la 

necesitatile unitatii de invatamant. 

 Reprezentantul părinților, d-na Mateas-Balan Cristina- promovează 

și susține interesele școlii la nivelul Consiliului reprezentativ al 

părinților raportate la necesitatile unitatii de invatamant si  

intermediază relația părinților cu școala. 

 Reprezentantul elevilor  Chivu Monica- promovează și susține 

interesele școlii la nivelul Consiliului Elevilor conform solicitărilor 

directorilor unității și Consiliului de Administrație, Consiliului 

Profesoral, intermediază relația elevilor cu școala. 

 

 


