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ATRIBUŢIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia Nume şi prenume Atribuţii 

1. Director MIHALACHE 

CORINA 
 Responsabilităţi prevăzute în fişa postului 

 Preşedinte  CP, CA 

 Reprezintă Liceul Teoretic „Callatis” în relaţiile cu partenerii externi, membri ai 

comunităţii, reprezentanţi oficiali 

 Responsabil comisia pentru curriculum, comisia de salarizare, comisia de 

inventariere, comisia de achiziţii publice şi elaborare PAAP, comisia de casare, 

comisia pentru organizarea examenelor, comisia pentru verificarea documentelor 

şcolare şi a actelor de studii, comisia de cercetare disciplinară, comisia pentru 

recensământul populaţiei, comisia pentru actualizarea şi monitorizarea aplicării 

regulamentului intern, comisia de promovare a ofertei educaţionale, comisia de 

elaborare/revizuire PDI, comisia pentru selecţia şi comanda manualelor şcolare, 

comisia pentru gestionarea arhivei, comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea 

serviciului pe şcoală, comisia pentru situaţii de urgenţă, comisia privind 

managementul riscurilor de corupţie 

 Membru în comisia paritară, comisia de prevenire şi reducere a violenţei  

 Preşedinte CSSM, SCMI, comisia de gestionare SIIIR 

2. Cadru didactic – 

director adjunct 

BECHIR 

GHIULNAR 
 Responsabilităţi prevăzute în fişa postului 

 Responsabil comisia pentru curriculum, comisia pentru frecvenţă, comisia pentru 



prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii, comisia de 

recepţie bunuri, comisia pentru organizarea examenelor, comisia pentru mentorat, 

comisia de promovare a ofertei educaţionale, comisia de promovare a imaginii 

şcolii şi web design, comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe 

şcoală, Programul „Şcoala Altfel”, administrarea site-ului şcolii 

 Membru comisia pentru control managerial intern, comisia de gestionare SIIIR, 

comisia pentru proiecte educaţionale (europene), comisia pentru proiecte şi 

programe educative, comisia pentru programe de susţinere educaţională, asistenţă 

socială şi burse, comisia de inventariere, comisia de cercetare disciplinară, comisia 

paritară, comisia de elaborare/revizuire PDI 

 Secretar comisia pentru situaţii de urgenţă – lucrător desemnat 

 Consilier pentru integritate – comisia privind managementul riscurilor de corupţie 

 

3. Cadru didactic COSTACHE LIVIA  Responsabil comisia de promovare a imaginii şcolii şi web design – coordonator al 

revistei şcolii „Lyceum” 

 Membru în comisia metodică/catedra de limba şi literatura română, comisia 

diriginţilor, comisia pentru  proiecte educaţionale (europene), comisia de 

elaborare/revizuire a PDI, comisia paritară, comisia pentru frecvenţă, comisia 

pentru verificarea documentelor şcolare, comisia de monitorizare a securităţii şi 

siguranţei elevilor 

 

4. Cadru didactic LIPNIC SILVIA  Membru în comisia metodică/catedra de limba engleză, comisia diriginţilor, 

comisia pentru perfecţionare şi formare continuă 

 Membru în comisia pentru frecvenţă, comisia pentru verificarea documentelor 

şcolare, comisia de monitorizare a securităţii şi siguranţei elevilor 

 

5. Cadru didactic PĂTRÎNOIU 

LUMINIŢA 
 Responsabil comisia metodică/catedra de chimie-biologie 

 Membru în comisia diriginţilor, comisia pentru curriculum, comisia pentru 

frecvenţă, comisia pentru verificarea documentelor şcolare, comisia de 

monitorizare a securităţii şi siguranţei elevilor 

 

6. Cadru didactic RADU VICTORIA  Coordonator al structurii GPN nr. 2 

 Membru în comisia metodică pentru învăţământ preşcolar, comisia diriginţilor, 

comisia pentru frecvenţă, comisia pentru perfecţionare şi formare continuă, 



comitetul de sănătate şi securitate în muncă, comisia de inventariere, comisia 

paritară, comisia de elaborare/revizuire PDI 

 

7. Reprezentant părinţi – 

preşedinte al Asociaţiei 

Părinţilor elevilor 

Liceului Teoretic 

„Callatis” 

SUIUGAN PAULA  Prezintă în CA probleme ridicate de către părinţi în comitetul de părinţi pe şcoală 

 Aduce la cunoştinţa părinţilor acţiunile, proiectele, activităţile Liceului Teoretic 

„Callatis” 

 Asigură implicarea părinţilor în activitatea de orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor 

 Sprijină cadrele didactice în organizarea unor activităţi extraşcolare 

 

8. Reprezentant părinţi SĂVULESCU 

MARICICA 
 Prezintă în CA probleme ridicate de către părinţi în comitetul de părinţi pe şcoală 

 Aduce la cunoştinţa părinţilor acţiunile, proiectele, activităţile Liceului Teoretic 

„Callatis” 

 Asigură implicarea părinţilor în activitatea de orientare socio-profesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor 

 Sprijină cadrele didactice în organizarea unor activităţi extraşcolare 

 

9. Reprezentant Consiliul 

Local 

ANDREI SORIN  Prezintă în Consiliul Local probleme care intervin în activitatea Liceului Teoretic 

„Callatis” Mangalia 

 Informează membrii CA ai Liceului Teoretic „Callatis” asupra proiectelor de 

interes educaţional şi de dezvoltare urbană derulate de administraţia locală 

 Se implică, în funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în 

problemele din procesul instructiv-educativ al liceului 

 Se implică în organizarea activităţilor, proiectelor din calendarul CL la nivelul 

Liceului Teoretic „Callatis” 

 Sprijină iniţiativele liceului în derularea de programe şi proiecte ce necesită avizul 

CL 

 Participă la proiectele şi acţiunile şcolii în calitate de membru al CL 

 Membru în comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) 

 

10. Reprezentant Consiliul 

Local 

FOLEANU PAUL  Prezintă în Consiliul Local probleme care intervin în activitatea Liceului Teoretic 

„Callatis” Mangalia 

 Informează membrii CA ai Liceului Teoretic „Callatis” asupra proiectelor de 



interes educaţional şi de dezvoltare urbană derulate de administraţia locală 

 Se implică, în funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în 

problemele din procesul instructiv-educativ al liceului 

 Se implică în organizarea activităţilor, proiectelor din calendarul CL la nivelul 

Liceului Teoretic „Callatis” 

 Sprijină iniţiativele liceului în derularea de programe şi proiecte ce necesită avizul 

CL 

 Participă la proiectele şi acţiunile şcolii în calitate de membru al CL 

 Membru în comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar 

 

11. Reprezentant Consiliul 

Local 

TOMA DOREL  Prezintă în Consiliul Local probleme care intervin în activitatea Liceului Teoretic 

„Callatis” Mangalia 

 Informează membrii CA ai Liceului Teoretic „Callatis” asupra proiectelor de 

interes educaţional şi de dezvoltare urbană derulate de administraţia locală 

 Se implică, în funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în 

problemele din procesul instructiv-educativ al liceului 

 Se implică în organizarea activităţilor, proiectelor din calendarul CL la nivelul 

Liceului Teoretic „Callatis” 

 Sprijină iniţiativele liceului în derularea de programe şi proiecte ce necesită avizul 

CL 

 Participă la proiectele şi acţiunile şcolii în calitate de membru al CL 

 

12. Reprezentant al 

Primarului 

CRĂCIUNESCU 

TEODOR 
 Informează membrii CA asupra viziunii şi intenţiilor primarului municipiului 

Mangalia despre proiectul de dezvoltare al şcolii 

 Susţine intenţiile de dezvoltare, proiectele aflate în derulare, proiectul de buget al 

şcolii în faţa primarului 

 Membru în comisia metodică/catedra de matematică, comisia diriginţilor, comisia 

pentru situaţii de urgenţă, comisia pentru verificarea documentelor şcolare, comisia 

de monitorizare a securităţii şi siguranţei elevilor, comisia pentru frecvenţă 

 

13. Reprezentant al 

Consiliului Şcolar al 

Elevilor 

BACIU-NENCIU 

ANDREI 
 Susţine interesele elevilor şcolii 

 Transmite informaţiile de interes Consiliului elevilor de la Liceul Teoretic 

„Callatis” 



 

FĂRĂ DREPT DE VOT 

 

 Lider de sindicat - 

observator 

TUDOR LAKME  Secretar CSSM 

 Membru comisia metodică de arte şi educaţie fizică, comisia diriginţilor, comisia 

pentru proiecte educaţionale (europene), comisia pentru frecvenţă, comisia de 

recepţie bunuri, comisia pentru verificarea documentelor şcolare, comisia paritară, 

comisia pentru actualizarea şi monitorizarea aplicării regulamentului intern, 

comisia de promovare a imaginii şcolii şi web design, comisia de monitorizare a 

securităţii şi siguranţei elevilor, comisia de elaborare/revizuire PDI 

 Susţine şi apără interesele membrilor de sindicat din Liceul Teoretic „Callatis” 

 

 Secretar CA UNGUREANU 

MINODORA 
 Asigură, în scris, convocarea membrilor CA la şedinţe 

 Redactează lizibil procesul verbal în registrul de procese verbale al consiliului de 

administraţie  

 Redactează hotărârile adoptate de CA şi le aduce la cunoştinţa salariaţilor şi 

părţilor interesate  

 Răspunde de arhivarea documentelor elaborate şi adoptate de consiliul de 

administraţie: registrul de procese verbale al şedinţelor CA, hotărâri adoptate, 

decizii luate în CA, alte documente specifice 

 

 

Director,  

Prof. Mihalache Corina 

 

 


