
 

 

 

 

 

 

Atribuțiile membrilor consiliului de administrație 

pentru anul școlar 2017-2018 

 
1. Director, CERNENCU MARCELA.- Președintele Consiliului de Administrație 

Răspunde de: 

• Elaborarea strategiei educaționale pe termen scurt, 

• Respectarea și aplicarea legislației  privind actele normative emise de MEC, deciziile ISJ, 

măsurile luate la nivelul de conducere în Grădinița cu P.P. nr 17 Tulcea 

• Întocmește tematica activităților Consiliului de administrație, atribuie sarcini membrilor 

Consiliului de administrație și urmărește realizarea acestora conform termenelor 

 

2. IORDACHE GHERGHINA—membru 

Răspunde în fata Consiliului de administrație de: 

• Elaborarea strategiilor de formare continua si de perfecționare a personalului didactic; 

• Eficiența activităților consiliilor metodice in realizarea cantitativa a actului de predare, 

învățare, evaluare din grădiniță; 

• Realizarea criteriilor de evaluare a personalului  didactic propunând calificativele pentru 

personalul didactic; 

 

3. IORDACHE SIMONA—membru 

Raspunde in fata Consiliului de administrație de: 

• Elaborarea strategiei educative și extracurriculare; 

• Stabilește componenta si atribuțiile comisiilor de lucru in domeniul educativ si 

extracurricular, urmărind facilitățile și realizarea obiectivelor propuse; 

• Realizează parteneriatul educativ cu alți factori implicați, ,la nivel de comunitate, în 

activitatea educativă; 

• Aplicarea ROF și RI în grădiniță.  

 

4. ȘELARU MARIAN VALENTIN—membru 

• Informează corect membrii Consiliului Local în ceea ce priveşte rezultatele şi modul de 

desfăşurare a activităţii în Grădinița cu P.P. nr 17 Tulcea 

• Informează membrii Consiliului de Administraţie ai Grădiniței cu P.P. nr 17 asupra 

proiectelor de interes educaţional şi de dezvoltare pe care administraţia locală le derulează; 

• Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare şi a proiectului de buget al 

grădiniței, în şedinţele Consiliului Local 

• Participă la proiectele şi acţiunile grădiniței, în calitate de reprezentant al Consiliului 

Local; 

• Promovează imaginea grădiniței 
 



  

5. MELNIC IONELA—membru 

• Promovează imaginea scolii  

• Prezintă domnului Primar al municipiului Tulcea problemele care intervin în activitatea Grădiniței 

cu P.P. nr 17 

• Se implică funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în problemele din procesul 

instructiv-educativ la Grădinița cu P.P. nr 17 

• Se implică în rezolvarea activităţilor şi proiectelor din calendarul domnului Primar la nivelul 

Grădiniței cu P.P. nr 17 

• Sprijină iniţiativele Grădiniței cu P.P. nr 17 în derularea de programe şi proiecte ce necesită avizul 

domnului Primar al municipiului Tulcea 

 

6. CRISTEA GINA—membru—președintele Asociației Părinților 

•   Prezintă în Consiliul de Administraţie problemele ridicate de către părinţi în Asociației Părinților; 

• Se implică în atragerea de resurse financiare extrabugetare 

• Promovează imaginea scolii 

 

7. MODORAN CĂTĂLINA—membru—președintele Comitetului reprezentativ al părinților 

• Realizează transferul de informație între Consiliul de Administrație si Comitetul de părinți 

• Susține interesele părinților în fața Consiliului de Administrație 

• Informează Comitetul de părinţi pe şcoală şi sprijină cadrele didactice în organizarea unor 

activităţi extraşcolare  

• Aduce la cunoştinţa părinţilor prin Comitetul de părinţi, acţiunile, proiectele, activităţile ce se 

desfăşoară la Grădinița cu P.P. nr 17 

• Promovează imaginea scolii 

 

Fără drept de vot: 

 

CANAREICA ADINA – secretar C.A.  
• asigură, în scris, convocarea membrilor consiliului de administraţie; 

• redactează lizibil şi inteligibil procesul verbal în registrul unic al consiliului de administraţie; 

• aduce la cunoştinţa salariaţilor şi părţilor interesate hotărârile adoptate de către consiliul de 

administraţie 

• răspunde de arhivarea documentelor elaborate şi adoptate de către consiliul de administraţie: 

registrul unic în care sunt consemnate procesele verbale redactate în timpul şedinţelor consiliului de 

administraţie, hotărâri elaborate şi adoptate, decizii luate în consiliul de administraţie şi alte documente 

specifice. 

 

 NECHIFOR AURELIA– lider de sindicat  
• Participă în calitate de observator , fără drept de vot  

• Susţine şi apără interesele membrilor de sindicat din Grădinița cu P.P. nr 17 

 

 
 
 

 

Director, 

CERNENCU Marcela 
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