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ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII 

GIMNAZIALE “RADU CEL MARE” TÂRGOVIȘTE 

AN ȘCOLAR 2021-2022 

Nr. 

Crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE ATRIBUȚII 

1. Prof. Dr. Nițescu Vasile Ovidiu 

Președinte C.A. 

•Coordonează activitatea C.A. și a întregului personal 

•Răspunde de modernizarea și întreținerea bazei 

material 

•Răspunde de realizarea planului de școlarizare 

•Răspunde de respectarea ROF 

•Răspunde de îndeplinirea planului managerial al 

școlii 

•Organizează și monitorizează desfășurarea 

examenelor naționale 

•Răspunde de organizarea, normarea și salarizarea 

personalului 

•Răspunde de mișcarea elevilor 

•Îndeplinește atribuții stabilite prin regulamente și 

metodologii specifice 

2. Prof. Stanciu Mihaela •Monitorizează pregătirea elevilor din clasele 

terminale 

3. Prof. înv. Primar  

Gîlie Anișoara Monica 

•Monitorizează procesul de formare/perfecționare a 

cadrelor didactice 

4. Prof. înv. Primar  

Dinescu Maria-Magdalena 

•Coordonează activitatea învățământului primar 

5. Sălișteanu Ioan Corneliu 

Reprezentant C.L. 

•Prezintă C.L. problemele care intervin în activitatea 

școlii 
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Director, 

•Se implică în activitatea instituției de învățământ, 

respectând legislația în vigoare 

•Sprijină inițiativele instituției de învățământ 

6. Dragomir Elena 

Reprezentant C.L. 

•Prezintă C.L. problemele care intervin în activitatea 

școlii 

•Se implică în activitatea instituției de învățământ, 

respectând legislația în vigoare 

•Sprijină inițiativele instituției de învățământ 

7. Ioniță Mirabela 

Reprezentant Primăria Municipiului 

Târgoviște 

•Promovează în comunitate imaginea Școlii 

Gimnaziale “Radu cel Mare” Târgoviște 

•Sprijină inițiativele instituției de învățământ 

8. Toader Cătălina 

Comitetul reprezentativ al părinților 

•Prezintă în C.A. problemele semnalate de către 

părinți 

•Aduce la cunoștința părinților acșiunile, proiectele, 

activitățile care se desfășoară în școală 

•Asigură implicarea părinților în activități 

extracurriculare 

9. Ungureanu Carmen 

Comitetul reprezentativ al părinților 

•Prezintă în C.A. problemele semnalate de către 

părinți 

•Aduce la cunoștința părinților acșiunile, proiectele, 

activitățile care se desfășoară în școală 

•Asigură implicarea părinților în activități 

extracurriculare 

* Prof. David Manuela 

Reprezentant FSLI 

•Participă în calitate de observator, fără drept de vot 

•Susține și apără interesele membrilor de sindicat 

* Înv. Alupei Ana-Maria 

Secretar C.A. 

•Întocmește procesele-verbale ale C.A. 

•Întocmește hotărârile C.A. 

•Convoacă membrii C.A. 
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Prof. Dr. Nițescu Vasile Ovidiu 
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