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Nr.

/

RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
NR. CRT.

MEMBRII CONSILIULUI DE
ADMINISTRAŢIE

ATRIBUȚII

1.

Prof. Pompilia Ţugui - conduce sedintele consiliului de administratie;
director
presedintele - semneaza hotararile adoptate si documentele aprobate
Consiliului de Administratie de catre consiliul de administratie;
- întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea
membrilor consiliului de administratie;
-desemnează
ca secretar al
consiliului
de
administratie o persoana din rândul personalul didactic
din unitatea de învăţământ, care nu este membru în
consiliul de administratie, cu acordul persoanei
desemnate;
- colaborează cu secretarul consiliului de administratie
în privinţa redactării documentelor necesare desfăşurării
şedintelor,convocări membrilor/observatorilor/invitatilor
şi comunicării hotărârilor adoptate, în conditiile legii;
- verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate
persoanele participante (membri, observatori, invitaţi)
au semnat procesul-verbal de şedintă;

2.

Prof. Chelba Mihai –
consilier educativ

3.

Ţugui Lucica Mihaela - - responsabil Comisia de formare continuă şi
perfecţionare
învăţător

-răspunde de buna functionare a activității educative din
scoală ,
- răspunde de aplicarea planurilor de învatamânt şi a
programelor scolare;
- urmăreste pregătirea elevilor de la clasele terminale;
- organizează şi controlează desfăşurarea examenelor
de evaluare și pentru angajarea personalului didactic și
nedidactic;
- membru Comisia pentru elaborarea, revizuirea şi
monitorizarea Planului de Dezvoltare Instituţională;
- îndeplineşte atribuţii stabilite prin regulament si
metodologie elaborate de MEN:
- răspunde de întreaga activitate instructiv educative pe
perioada absenţei directorului din unitatea de
învatamânt;

- monitorizează notarea ritmică şi frecvenţa la ore a
elevilor
- membru Comisia pentru elaborarea, revizuirea şi
monitorizarea Planului de Dezvoltare Instituţională;
--responsabil Comisia metodică a învăţătorilor;
- membru Comisia pentru elaborarea, revizuirea şi
monitorizarea Planului de Dezvoltare Instituţională;
-monitorizează pregătirea elevilor în vederea
participării la olimpiade şi concursuri şcolare;

4.

Muntean Lăcrămioara
Doiniţa - învăţător

5

Cîrdei Vasile- consilier
local în Consiliul Local al
comunei Vicovu de Jos

- prezintă în Consiliul Local problemele care intervin în
activitatea Școlii Gimnaziale „Ioan Vicoveanu” Vicovu
de Jos.
- se implică, funcţie de situaţia creată, respectând
legislaţia în vigoare, în problemele procesuil instructiveducativ din Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu”
- se implică în rezolvarea activităţilor şi proiectelor din
calendarul Consiliului Local la nivelul Școlii
Gimnaziale „Ioan Vicoveanu,,
- sprijină iniţiativele Școlii
Gimnaziale „Ioan
Vicoveanu” în derularea de programe şi proiecte ce
necesită avizul Consiliului Local

6.

Hrihor Trifon - consilier
local în Consiliul Local al
comunei Vicovu de Jos

- prezintă în Consiliul Local problemele care intervin în
activitatea Școlii Gimnaziale „Ioan Vicoveanu” Vicovu
de Jos.
- se implică, funcţie de situaţia creată, respectând
legislaţia în vigoare, în problemele procesuil instructiveducativ din Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu”
- se implică în rezolvarea activităţilor şi proiectelor din
calendarul Consiliului Local la nivelul Școlii
Gimnaziale „Ioan Vicoveanu,,
- sprijină iniţiativele Școlii
Gimnaziale „Ioan
Vicoveanu” în derularea de programe şi proiecte ce
necesită avizul Consiliului Local

7.
Ţugui Mihaela reprezentant Primar

- promovează imaginea scolii
- prezintă domnului Primar al comunei Vicovu de Jos
problemele care intervin în activitatea Școalii
Gimnaziale „Ioan Vicoveanu,,;
- se implică funcţie de situaţia creată, respectând
legislaţia în vigoare, în problemele procesuuil instructiveducativ la Școala Gimnaziale „Ioan Vicoveanu,,;
- se implică în rezolvarea activităţilor şi proiectelor din
calendarul domnului Primar la nivelul Școalii
Gimnaziale „Ioan Vicoveanu,,;
- sprijină iniţiativele Școalii Gimnaziale „Ioan
Vicoveanu,,;” în derularea de programe şi proiecte ce

necesită avizul domnului Primar al comunei Vicovu de
Jos;
- prezintă în Consiliul de Administraţie problemele
ridicate de către părinţi în Comitetul de părinţi pe clasă;
- aduce la cunoştinţa părinţilor prin Comitetul de părinţi,
acţiunile, proiectele, activităţile ce se desfăşoară la
Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu,,;
- asigură implicarea părinţilor în activitatea de orientare
socio-profesională sau de integrare socială a elevilor cu
ajutorul Comitetelor de părinţi pe clasă;
- sprijină cadrele didactice în organizarea unor activităţi
extraşcolare;
- prezintă în Consiliul de Administraţie problemele
ridicate de către părinţi în Comitetul de părinţi pe clasă;
- aduce la cunoştinţa părinţilor prin Comitetul de părinţi,
acţiunile, proiectele, activităţile ce se desfăşoară la
Școala Gimnazială „Ioan Vicoveanu,,;
- asigură implicarea părinţilor în activitatea de orientare
socio-profesională sau de integrare socială a elevilor cu
ajutorul Comitetelor de părinţi pe clasă;
- sprijină cadrele didactice în organizarea unor activităţi
extraşcolare;

8.

Rusu Nicoleta –
Președinte
Consiliului Reprezentativ
al Părinţilor

9.

Muntean Maria-membru al
Consiliului Reprezentativ
al Părinţilor

10.

Luţa Mihai - prof- lider de
sindicat

-participă în calitate de observator , fără drept de vot
-susține şi apără interesele membrilor de sindicat din
Școala Gimnazială ,, Ioan Vicoveanu,,

11

Ursachi Rodica-profesor

-Secretar al Consiliului de Administratie.
- asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului
de administratie, a observatorilor şi a invitatilor;
- scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în
care consemnează inclusiv punctele de vedere ale
observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de proceseverbale al consiliului de administraţie;
- afisează hotararile adoptate de către consiliul de
administratie la sediul unităţii de învăţământ, la loc
vizibil;
- transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar, care au membri în unitatea de
învăţământ, în copie, procesul-verbal al şedinţei,
anexele acestuia, dupa caz, şi hotărârile adoptate de
consiliul de administratie;
- răspunde de arhivarea documentelor rezultate din
activitatea consiliului de administratie.
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2.

Prof. Chelba
Mihai – consilier
educativ

-răspunde de buna functionare a
activității educative din scoală ,
- răspunde de aplicarea planurilor de
învatamânt şi a programelor scolare;
- urmăreste pregătirea elevilor de la
clasele terminale;
- organizează şi controlează
desfăşurarea examenelor de evaluare
și pentru angajarea personalului
didactic și nedidactic;
- membru Comisia pentru elaborarea,
revizuirea şi monitorizarea Planului
de Dezvoltare Instituţională;
- îndeplineşte atribuţii stabilite prin
regulament si metodologie elaborate
de MEN:
- răspunde de întreaga activitate
instructiv educative pe perioada
absenţei directorului din unitatea de
învatamânt;
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3.

Ţugui Lucica - responsabil Comisia
Mihaela
- pentru perfecţionare şi
formare continuă
învăţător
- monitorizează notarea
ritmică şi frecvenţa la ore a
elevilor
- membru Comisia pentru
elaborarea, revizuirea şi
monitorizarea Planului de
Dezvoltare Instituţională;
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4.

Muntean
Lăcrămioara
Doiniţa învăţător

-responsabil Comisia
metodică a învăţătorilor;
- membru Comisia pentru
elaborarea, revizuirea şi
monitorizarea Planului de
Dezvoltare Instituţională;
-monitorizează
pregătirea elevilor în
vederea participării la
olimpiade şi concursuri
şcolare;
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5

Cîrdei Vasileconsilier local
în Consiliul
Local al
comunei
Vicovu de Jos

- prezintă în Consiliul Local
problemele care intervin în
activitatea Școlii Gimnaziale
„Ioan Vicoveanu” Vicovu de
Jos.
- se implică, funcţie de
situaţia creată, respectând
legislaţia în vigoare, în
problemele
procesului
instructiv-educativ din Școala
Gimnazială „Ioan Vicoveanu”
- se implică în rezolvarea
activităţilor şi proiectelor din
calendarul Consiliului Local la
nivelul
Școlii
Gimnaziale„IoanVicoveanu,,
- sprijină iniţiativele Școlii
Gimnaziale „Ioan Vicoveanu”
în derularea de programe şi
proiecte ce necesită avizul
Consiliului Local
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6.

Hrihor Trifon consilier local
în Consiliul
Local al
comunei Vicovu
de Jos

- prezintă în Consiliul Local
problemele care intervin în
activitatea Școlii Gimnaziale
„Ioan Vicoveanu” Vicovu de
Jos.
- se implică, funcţie de situaţia
creată, respectând legislaţia în
vigoare, în problemele procesului
instructiv-educativ din Școala
Gimnazială „Ioan Vicoveanu”
- se implică în rezolvarea
activităţilor şi proiectelor din
calendarul Consiliului Local la
nivelul Școlii Gimnaziale „Ioan
Vicoveanu,,
- sprijină iniţiativele Școlii
Gimnaziale „Ioan Vicoveanu” în
derularea de programe şi proiecte
ce necesită avizul Consiliului
Local
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7.

- promovează imaginea scolii
Ţugui Mihaela - - prezintă domnului Primar al
reprezentant
comunei
Vicovu
de
Jos
Primar
problemele care intervin în
activitatea Școalii Gimnaziale
„Ioan Vicoveanu,,;
- se implică funcţie de situaţia
creată, respectând legislaţia în
vigoare, în problemele procesului
instructiv-educativ la Școala
Gimnaziale „Ioan Vicoveanu,,;
- se implică în rezolvarea
activităţilor şi proiectelor din
calendarul domnului Primar la
nivelul Școalii Gimnaziale „Ioan
Vicoveanu,,;
- sprijină iniţiativele Școalii
Gimnaziale „Ioan Vicoveanu,,;”
în derularea de programe şi
proiecte ce necesită avizul
domnului Primar al comunei
Vicovu de Jos;

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ŞCOALA GIMNAZIALA ,, IOAN VICOVEANU’’
Nr. 12 A , Comuna Vicovu de Jos,judeţul Suceava cod 727605
Tel.0230-412025 E-mail : scoalaioanvicoveanu@yahoo.com

RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018
APROBAT ÎN ŞEDINŢA C.A. DIN DATA DE 13.09.2017

8.

Rusu Nicoleta
– Președinte
Consiliului
Reprezentativ
al Părinţilor

- prezintă în Consiliul de
Administraţie
problemele
ridicate de către părinţi în
Comitetul de părinţi pe clasă;
- aduce la cunoştinţa părinţilor
prin Comitetul de părinţi,
acţiunile,proiectele, activităţile
ce se desfăşoară la Școala
Gimnazială „Ioan Vicoveanu,,
- asigură implicarea părinţilor
în activitatea de orientare
socio-profesională sau de
integrare socială a elevilor cu
ajutorul Comitetelor de părinţi
pe clasă;
- sprijină cadrele didactice în
organizarea unor activităţi
extraşcolare;
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9.

Muntean
Mariamembru al
Consiliului
Reprezentativ
al Părinţilor

- prezintă în Consiliul de
Administraţie
problemele
ridicate de către părinţi în
Comitetul de părinţi pe clasă;
- aduce la cunoştinţa părinţilor
prin Comitetul de părinţi,
acţiunile,
proiectele,
activităţile ce se desfăşoară la
Școala Gimnazială „Ioan
Vicoveanu,,;
- asigură implicarea părinţilor
în activitatea de orientare
socio-profesională sau de
integrare socială a elevilor cu
ajutorul Comitetelor de părinţi
pe clasă;
- sprijină cadrele didactice în
organizarea unor activităţi
extraşcolare;
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10. Luţa Mihai
– profesor,
lider de
sindicat

-participă în calitate de
observator , fără drept
de vot
-susține şi apără
interesele membrilor de
sindicat din Școala
Gimnazială ,, Ioan
Vicoveanu,,
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Ursachi Rodicaprofesor

-Secretar al Consiliului de Administratie.
- asigură convocarea, în scris, a
membrilor consiliului de administratie, a
observatorilor şi a invitatilor;
- scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal
al şedinţei, în care consemnează inclusiv
punctele de vedere ale observatorilor şi
invitaţilor, în registrul unic de proceseverbale al consiliului de administraţie;
- afisează hotararile adoptate de către
consiliul de administratie la sediul unităţii
de învăţământ, la loc vizibil;
- transmite reprezentanţilor organizaţiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector
de activitate învăţământ preuniversitar,
care au membri în unitatea de învăţământ,
în copie, procesul-verbal al şedinţei,
anexele acestuia, dupa caz, şi hotărârile
adoptate de consiliul de administratie;
- răspunde de arhivarea documentelor
rezultate din activitatea consiliului de
administratie.

Tabel nominal cu membrii Consiliului de
administraţie care au luat la cunoştinţă
responsabilităţile ce le revin pe parcursul
anului şcolar 2017-2018

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nume şi prenume
Chelba Mihai
Ţugui Lucica Mihaela
Muntean Lăcrămioara
Doiniţa
Cîrdei Vasile
Hrihor Trifon
Ţugui Mihaela
Rusu Nicoleta
Muntean Maria
Luţa Mihai
Ursachi Rodica

Semnătura

Consiliul de Administrație 2017-2018

Preşedinte


prof.Pompilia Ţugui– Director

Membri











prof. Chelba Mihai- coordonator pentru proiecte şi programe
educative
înv. Muntean Lăcrămioara Doiniţa - responsabil Comisia
medodică învăţători
înv. Ţugui Lucica Mihaela -responsabil Comisia pentru
perfecţionare şi formare continuă
prof. Muntean Maria– reprezentant părinţi
dna Rusu Nicoleta – preşedinte Consiliul reprezentativ al
părinţilor
dna Ţugui Mihaela– reprezentant Primar
dl Cîrdei vasile– reprezentant Consiliului Local
dl Hrihor Trifon– reprezentant Consiliului Local
prof. Ursachi Rodica – secretar
prof. Luţa Mihai – reprezentant sindicat

Consiliul Profesoral - 2017-2018
Preşedinte


prof. .Pompilia Ţugui– Director

Secretar
 Prof. înv. Primar – Filip Cătălin
Membri























Carcea Ana Dorina
Chelba Carmen Rodica
Muntean Maria
Petruneac Iuliana Elena
Ghieţău Maria
Chelba Mihai
Ursachi Rodica
Luța Mihai
Breabăn Mihaela Lucia
Burlă Liliana Lucica
Ţugui Ileana Lăcrămioara
Mutescu Ancuţa Angelica
Muntean Lăcrămioara Doiniţa
Dascăl Florin George
Ţugui Lucica Mihaela
Breabăn Violeta Maria
Dascăl Loredana Monia
Galan Elena
Vicoveanu Valintina
Fusa Iftinca
Baban Rodica
Puzdre Cosmina Irina

