
 

Liceul  Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea 
Str. 1848 nr.7, Cod poștal: 820175 
Telefon, fax: 0240 / 533541 
e-mail: liceulgrigoremoisiltl@gmail.com 

 

 

 

Atribuţiile membrilor Consiliului de Administraţie 

An școlar 2019-2020 

Aprobat în ședinţa C.A. din 27.09.2019 

NR.CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE ATRIBUŢII 
 
1. 

 
Director, 
prof. CAMELIA IVANOV 

Preşedintele Consiliului de Administraţie şi al Consiliului 
Profesoral; 
 
Coordonează elaborarea  Proiectului de dezvoltare pe termen 
mediu al unităţii de învăţământ şi planurile anuale; 
 
Emite decizii şi note de serviciu; 
 
Numeşte şefii de catedră şi ai comisiilor metodice, ai colectivelor 
pe domenii funcţionale în baza propunerilor membrilor acestor 
colective şi aprobă programele de activitate ale acestora; 
 
Stabileşte atribuţiile şefilor catedrelor  şi ai comisiilor metodice, 
ai colectivelor pe domenii şi delegă responsabilităţile membrilor 
Consiliului de Administraţie; 
Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare; 
Aprobă fişele postului elaborate de şefii de compartimente 
pentru tot personalul din subordine; 
Aprobă graficul serviciului în şcoală al personalului didactic; 
Monitorizează activitatea comisiei de curriculum pentru 
implementarea de metode inovative în activitatea instructiv 
educativă; 
Propune Consiliului Profesoral spre aprobare cadrele didactice 
care fac parte din Consiliul de Administraţie; solicită Consiliului 
reprezentativ al părinţilor desemnarea a doi reprezentanţi în 
Consiliul de Administraţie; 
 

 
2. 

 
BUTUC ANA 

Responsabil cu acordarea burselor şcolare; 
 
Monitorizează activitatea Comisiei pentru prevenirea violenței, a 
faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și pentru 
promovarea interculturalității; 
 
Răspunde de activitatea Comisiei de securitate și sănătate în 
muncă și pentru situații de urgență; 
 
Verifică cataloagele şi registrele matricole; 
 
Răspunde de inventarierea şi casarea obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe; 
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Analiza periodică a activităţii comisiilor metodice; 
 
3. 
 

 
GABRIELA SAVA 

 
Responsabil Comisia metodică „Om și societate”; 

Monitorizează elaborarea strategiilor de formare continuă şi de 
perfecţionare a personalului didactic; 
Membru în Comisia pentru curriculum; 

Monitorizează activitatea de popularizare a ofertei școlar; 

Monitorizează activitatea Comisiei de acordare a sprijinului 
financiar „Bani de liceu”; 

4. SILVIA PÂRÂU Membru Comisia metodică ,,Științe”; 
 
Membru Comisia pentru curriculum; 
 
Monitorizează activitatea comisiilor metodice din liceu; 

Monitorizează activitatea de pregătire suplimentară a elevilor; 

Monitorizează  rezultatele la olimpiadele şcolare; 
 

5. MIRELA GEORGESCU Membru comisia de implementare a strategiei naționale 
„Acțiunea comunitară”; 
 
Responsabil Comisia pentru programe și proiecte educative; 
 
Membru în Comisia pentru curriculum 

Monitorizează activitatea pentru pregătirea Zilei liceului; 

Membru în comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 
faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și pentru 
promovarea interculturalității;  
Coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare; 
Analiza activităţilor din programul ,,ŞCOALA ALTFEL”; 
 

6. IRINA NEACȘU Responsabil Comisia metodică de limbă și comunicare; 
 
Monitorizează activitatea Comisiei pentru proiecte europene; 
Membru în Comisia metodică a diriginților; 
Monitorizează activitatea comisiei pentru programe și proiecte 
educative; 
Monitorizează activitatea pentru actualizarea Regulamentului de 
ordine interioară; 
 

7. ANCA-VIRGINIA 
ALEXANDRU  

Asigurarea colaborării cu Primăria Municipiului Tulcea; 
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8. ALINA-ANDREEA ONIȚĂ Asigurarea colaborării cu Consiliul elevilor 
 
 

9. CLAUDIA-ALINA 
FRANDEȘ 

Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Tulcea; 
 

10. CEZAR-GEORGE MARIN Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Tulcea; 
 

11. 
 

PETRE MARINESCU Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Tulcea; 
 

 
12. 

 
ALINA LAURA-BONCOI 

Asigurarea colaborării cu părinţii în procesul decizional; 
 
Colaborarea cu Asociaţia de părinţi privind priorităţile financiare; 
 

13. CRISTIAN UDREA  Asigurarea colaborării cu părinţii în procesul decizional; 
 
Informarea părinţilor privind deciziile Consiliului de Administraţie; 

   

 DANIELA-EUGENIA 
DINU  

Asigură  legătura cu Sindicatul  

   

 CRISTINA BUZOIANU  Secretar Consiliul de Administraţie 

 

 

 

Director,    

Prof. CAMELIA IVANOV                                                                                              Secretar C.A. 

Prof. CRISTINA BUZOIANU  

 

 

 

 


