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1. Director prof. Marica Elena-Preşedintele Consiliului de Administraţie 

Răspunde de: 

-elaborarea strategiei educaţionale pe termen scurt; 

-respectarea legislaţiei, aplicarea legislaţiei, a actelor normative emise de MEN, ale deciziilor 

Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa, ale măsurilor luate la nivelul conducerii în Şcoala 

Gimnazială Pietrari; 

-asigurarea documentaţiei şi aplicarea legislaţiei privind  acordarea premiilor lunare pentru 

personalul salariat, burselor pentru elevi, etc; 

-întocmirea tematicii activităţilor Consiliului de Administraţie, atribuirea sarcinilor membrilor 

Consiliului de Administraţie şi urmăreşte realizarea acestora conform termenelor. 

 

2. Negulescu Minodora-Membru-Profesor pentru învăţământul primar 

Răspunde în faţa Consiliului de Administraţie de: 

-elaborarea strategiei educative si extracurriculare ; 

-stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru în domeniul educativ si 

extracurricular, urmărind facilităţile şi realizarea obiectivelor propuse; 

-realizează parteneriatul educativ cu alţi factori implicaţi, la nivel de comunitate, în activitatea 

educativă; 

-eleborarea ROI  a elevilor si aplicarea acestuia în şcoală . 

 

3. Tănase Elena -Membru –Profesor 

Raspunde în faţa Consiliului de Administraţie de: 

-eleborarea strategiilor de formare continuă şi de perfecţionare a personalului didactic din 

învăţământul gimnazial; 

-eficienţa activităţilor comisiilor metodice în realizarea cantitativa a actului de predare- 

învăţare -evaluare,din şcoală; 

-realizarea criteriilor de evaluare a personalului  didactic, propunând calificativele pentru 

personalul didactic din învăţământul gimnazial; 

-raportează periodic despre parcurgerea materiei şi eveluarea ritmică a elevilor pe baza 

rapoartelor sintetice prezentate de membrii comisiilor. 

 

4. Toader Constantin - Primărie-Reprezentantul  Administrației publice locale răspunde 

și sprijină: 

-asigurarea cadrului organizatoric de colaborare intre scoala, administratie locala si 

comunitatea locala; 

-asigurarea bazei materiale pentru desfasurarea in conditii corespunzatoare a educatiei tuturor 

elevilor din comunitate; 

-asigurarea legislatiei si luarea de masuri privind cuprinderea tututror elevilor in scoala 

,ajutarea copiilor cu stare materiala precara pentru frecventarea scolii; 

-colaborarea in realizarea si gestionarea resurslor financiare extrabugetare; 

-mentinerea in conditii optime a bazei materiale din scolile de pe raza comunei. 

 

 



 5. Vlad Mihai- Reprezentantul  Consiliului Local Pietrari 

 - informează corect membrii Consiliului Local Pietrari în ceea ce priveşte rezultatele şi 

modul de desfăşurare a activităţii în Școala Gimnazială Pietrari; 

- informează membrii Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Pietrari asupra 

proiectelor de interes educaţional şi de dezvoltare rurala pe care administraţia comunei  le 

derulează ; 

 -susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare şi a proiectului de buget al 

şcolii, în şedinţele Consiliului Local Pietrari; 

 -participă la proiectele şi acţiunile şcolii , în calitate de reprezentant al Consiliului Local ; 

 -promovează imaginea şcolii.  

 

6. Nedelcioiu Paveluța- Membru-Reprezentantul părinţilor 

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 copiilor si elevilor; 

-asigurarea bazei materiale pentru desfasurarea in condit optime  a educatiei elevilor; 

-pregatirea parintilor privind educarea copiilor si realizarea unitatii de actiune educativa a 

scolii  si familiei. 

 

7. Badea Maria -Membru-Reprezentantul părinţilor 

Raspunde de : 

-asigurarea cadrului de colaborare intre scoala si familie; 

-atragerea de fonduri(sponsori) pentru imbunatatirea bazei materiale a scolii; 

-stabilirea unui parteneriat scoala –agenti economici din sat; 

-reprezinta interesul agentilor economici in interactiunea acestora(a firmelor )cu scoala. 

 

 8.Prof.  inv. primar Vizitiu Marius – lider sindical  

 - participă în calitate de observator , fără drept de vot;  

 - susţine şi apără interesele membrilor de sindicat din Şcoala Gimnazială Pietrari.  

 

9.Oprea Sorina-secretarul Consiliului de Administraţie 

-redactează procesele verbale ale şedinţelor Consiliului de Administraţie; 

-redactează şi semnează alături de preşedinte, hotărârile Consiliului de Administraţie. 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

Prof.Marica Elena 

 


