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ŞCOALA GIMNAZIALA BALS                                                         

COMUNA BALȘ 

JUDEȚUL IAȘI 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

AN ŞCOLAR 2019– 2020 

 

I. NUNĂR DE MEMBRI: 7 (ȘAPTE)  

II. STRUCTURA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE: 

                      (Legea nr 1./2011) 

 

Director: prof. Cristina Perju 

Cadre didactice alese în cadrul Consiliului Profesoral: 

- Prof. Prodan Anisoara 

- Prof. Slabu Ana Maria- reprezentant locatia Boureni 

Reprezentantul Consiliului Local: Acatrinei Cristian Danuț 

Reprezentantul primarului: Aldea Elena  

Reprezentanţii părinţilor: 

- Ibrian Mihela  

- Apostol Lavinia  

Lider sindicat: Voicu Cristina 

Reprezentant elevi: Macovei Cristian  

                                                                            

III. ATRIBUŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 

1. Director:  prof. Cristina Perju 

 preşedintele Consiliului de administratie  şi al Consiliului Profesoral; 

 preşedintele comisiilor examenelor de corigenţă; 

 coordoneaza elaborarea programului managerial al unităţii şcolare; 

 realizează materialele de analiză folosind propriile însemnări şi informări 

prezentate de şefii catedrelor/comisiilor metodice şi alte domenii de activitat;  

 realizează încadrarea pe discipline de învăţământ, numeşte învăţătorii şi diriginţii, 

potrivit principiului continuităţii şi performanţelor educaţionale; 

 numeşte echipe de întocmire, verifică şi aprobă orarul unităţii de învăţământ; 

 numeşte şefii catedrelor şi al comisiilor metodice şi aprobă programele de 

activitate ale acestora; 

 delegă responsabilităţile membrilor CA; 

 aprobă fişele posturilor, elaborate de şefii de compartimente, pentru personalul 

didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 

 propune planul de şcolarizare; 

 asigură aplicarea planului cadru de învăţământ prin schemele orare pe clase; 

 controlează activitatea procesului instructiv – educativ prin asistenţe la ore, 

comisii metodice, alte activităţi; 

 monitorizează activitatea de formare continuă la nivel de şcoală sau CCD; 
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 aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; 

 aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

 aprobă planificările şi planurile de muncă pe compartimente; 

 aprobă transferarea elevilor; 

 încheie contracte de muncă individuale cu personalul angajat şi aprobă concediile 

de odihnă; 

 aprobă concediu fără plată pentru întregul personal şi asigură suplinirea acestuia; 

 consemnează în condica de prezenţă absenţele personalului didactic, didactic 

auxiliar, pers. nedidactic; 

 aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de la o gradaţie la alta; 

 stabileşte criteriile de evaluare pentru calificativele anuale, salariile de merit; 

 aplică sancţiuni pentru abateri disciplinare ale personalului; 

 formulează aprecieri asupra personalului didactic la inspecţiile pentru obţinerea 

gradelor precum şi pentru acordarea salariilor, gradaţiilor de merit şi altor premii; 

 răspunde de activitatea de secretariat (sigiliul şcolii, completarea actelor de 

studii, carnete de muncă, păstrarea arhivei, mişcarea elevilor, prin evidenţă SC, 

burse şcolare, alocaţii ) 

 răspunde de întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, de protejarea 

patrimoniului, de utilizarea păstrarea şi modernizarea bazei materiale; 

 se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare; 

 raspunde de angajarea şi eliberarea din funcţie a a personalului conform legii, 

verifică întocmirea la termen a statelor lunare de plată, de funcţii, a fişelor de 

vacantare şi încadrare;  

 solicită Consiliului Reprezentativ al părinţilor, aprobarea unor cheltuieli conform 

legislaţiei în vigoare; 

 răspunde alături de directorul adjunct şi de coordonatorul de locaţie de 

gospodărirea şcolii, reparaţii curente şi capitale; 

 coordonează activitatea comisiilor metodice, a catedrelor metodice;  

 răspunde de asigurarea manualelor şcolare ale elevilor şi prezentarea comenzilor la 

termen;  

 colaborează cu echipa managerială în vederea implementării planurilor de 

dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. 

 

 

2. Slabu Ana Maria  

 răspunde, alături de director, de administrarea scolii Boureni 

 secretarul Consiliului de administratie 

 îndrumă activitatea  întregului personal salarial al unităţii de învăţământ;  

 contribuie la întocmirea fişelor posturilor pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic şi face propuneri pentru aprecieri / calificative anuale; 

 monitorizează activitatea de formare continuă la nivel de şcoală;   

 coordonează activităţile de pregătire suplimentara organizate de cadrele didactice 

pentru elevii care participă la olimpiade şi concursuri şcolare; 
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 semnalează directorului absenţele cadrelor didactice, ale personalului auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru şi face propuneri concrete de suplinire a 

orelor/ rezolvare a situaţiilor concrete; 

 răspunde, alături de director, de utilizarea, păstrarea şi modernizarea bazei 

materiale a unităţii;  

 se preocupă de atragerea fondurilor bugetare şi extrabugetare şi lansarea de 

proiecte, programe cu finanţare internă şi externă;  

 organizează activitatea Asociaţiei părinţilor (membrii, atribuţii, donaţii şi 

sponsorizări);  

 răspunde alături de director de stabilirea necesarului de burse sociale şi 

aprobarea dosarelor; 

 răspunde, alături de director, de respectarea normelor de igienă şcolară;  

 răspunde, alături de director, de respectarea normelor de protecţia muncii, 

protecţie civilă şi de PSI;  

 participă la activităţile comisiilor metodice şi efectuează asistenţe la ore, conform 

graficului stabilit;  

 coordonează activitatea educativă şcolară şi extraşcolară la nivelul unităţii de 

învăţământ; 

 coordonează, alături de consilierul educativ, activităţile Consiliului elevilor;  

 coordonează activităţile comisiilor de şcolarizare – frecvenţă şi disciplină;  

 coordonează activitatea diferitelor cercuri tematice şi proiecte educative; 

 monitorizează, alături de consilierul educativ, activităţile comisiei metodice a 

consilierilor şcolari – profesorilor diriginţi şi învăţătorilor / institutorilor/ 

profesorilor de învăţământ primar ;  

 răspunde, alături de director de activitatea comisiei privind recuperarea, evidenta, 

comanda si recartarea manualelor scolare; 

  răspunde, alături de director de inventariere a bazei didactico – materiale;  

 îndeplineşte toate sarcinile delegate de director, conform planurilor de muncă pe 

termen scurt, mediu si lung;  

 se consultă, în timp util, cu directorul în legătură cu orice decizie sau iniţiativă 

privind activitatea din unitatea de învăţământ. coordoneaza activitatea metodico 

ştiinţifică la nivelul ariei curriculare colaborează cu echipa managerială şi cu 

compartimentul secretariat din şcoală în vederea  întocmirii situaţiilor, rapoartelor 

şi statisticilor solicitate ; 

 răspunde de monitorizarea ritmicităţii notării; 

 monitorizează efectuarea serviciului pe şcoală; 

 negociază şi dezamorsează conflicte, ori de câte ori este cazul; 

 răspunde de activitatea comisiilor de inventariere şi recepţie; 

 coordonează recensământul populaţiei şcolare; 

 întocmeşte graficul lucrărilor scrise semestriale, 

 întocmeşte graficul pregătirii suplimentare a elevilor; 

 verifică ritmic condica de prezentă şi semnalează colegilor si conducerii şcolii 

constatările şi abaterile; 
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 colaborează cu echipa managerială şi comisiile specifice de SSM, PSI şi Protecţie 

civilă; 

 colaborează cu echipa managerială în rezolvarea tuturor sarcinilor pe etapă. 

 

 

4. Prof. Prodan Anisoara  

 coordoneaza activitatea comisiei metodice a invatatorilor; 

 se consultă, în timp util, cu directorul în legătură cu orice decizie sau iniţiativă 

privind activitatea din unitatea de învăţământ. coordoneaza activitatea metodico 

ştiinţifică la nivelul ariei curriculare colaborează cu echipa managerială şi cu 

compartimentul secretariat din şcoală în vederea  întocmirii situaţiilor, rapoartelor 

şi statisticilor solicitate ; 

 monitorizează activitatea de formare continuă la nivel de şcoală;   

 coordonează activităţile de pregătire suplimentara organizate de cadrele didactice 

pentru elevii care participă la olimpiade şi concursuri şcolare; 

 semnalează directorului absenţele cadrelor didactice, ale personalului auxiliar şi 

nedidactic de la programul de lucru şi face propuneri concrete de suplinire a 

orelor/ rezolvare a situaţiilor concrete; 
 

5. Reprezentanţii părinţilor: Ibrian Mihaela, Apostol Lavinia 

 

 membri în C.A.;  

 răspund de relaţia Comitetului de părinţi cu Consiliului de administratie şi cu 

colectivul de cadre didactice; 

 negociază conflicte;  

 colaborează cu echipa managerială în rezolvarea tuturor sarcinilor de etapă; 

 se implică în optimizarea condiţiilor de învăţătură oferite elevilor, în optimizarea 

bazei materiale, în organizarea de evenimente educative şcolare şi extraşcolare; 

 monitorizează activitatea Asociaţiei părinţilor; 

 colaborează cu echipa managerială în vederea implementării planurilor de 

dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. 

 

 

6. Reprezentantul Consiliului Local.: Acatrinei Cristian Dănuț   

 

 membri în Consiliul de administratie; 

 răspunde de relaţia unităţii de învăţământ cu Consiliul Local Bals; 

 colaborează cu echipa managerială în rezolvarea tuturor sarcinilor de etapă; 

 colaborează cu echipa managerială în vederea implementării planurilor de 

dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung; 

 colaborează cu echipa managerială pentru optimizarea relaţiei cu comunitatea 

locală. 
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7. Reprezentantul primarului: Aldea Elena   

 

 membru C.A.;  

 răspunde de relaţia unităţii de învăţământ cu Primăria Bals; 

 colaborează cu echipa managerială în rezolvarea tuturor sarcinilor de etapă; 

 colaborează cu echipa managerială în vederea implementării planurilor de 

dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung; 

 colaborează cu echipa managerială pentru optimizarea relaţiei cu comunitatea 

locală. 

 

 

 

Director, 

Cristina Perju 

 

 


