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ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Prof. MARIN OANA MARIA- DIRECTOR 

- Responsabilități prevăzute în fișa postului elaborată de ISJ Galați; 

- Răspunde de activitatea de management a Colegiului Național ”Calistrat Hogaș” 

conform legislației în vigoare; 

- Președinte Consiliu de administrație; 

- Președinte Consiliu Profesoral; 

- Președinte CEAC; 

- Președinte Consiliu pentru Curriculum; 

- Președinte Comisia de monitorizare purtare însemne distinctive unitate; 

- Președinte Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar; 

- Președinte Comisia de acordare a burselor, rechizitelor școlare, bani de liceu și 

Euro 200; 

- Președinte Comisia ”Lapte și Corn” 

- Președinte Comisia de întocmire a orarului și distribuirea lui la elevi; 

- Președinte Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

- Președinte Comisia de monitorizare a absențelor și combaterea absenteismului; 

- Președinte Comisia pentru organizarea admiterii și Comisia de înscriere a 

elevilor în clasa a IX a; 

- Președinte Comisia privind admiterea în ciclul superior al liceului pentru elevii 

de clasa a X a; 

- Președinte Comisia pentru relația cu comunitatea și promovarea imaginii școlii; 

- Președinte Comisia de încadrare, salarizare și control a documentelor școlare; 

- Președinte Comisia pentru organizarea activităților extrașcolare și elaborarea 

ofertei colegiului; 

- Președinte Comisia de proiecte și programe. 

Prof. OLARU CORINA- DIRECTOR ADJUNCT 

- Responsabilități prevăzute în fișa postului; 

- Răspunde de activitatea educativă la nivelul unității; 

- Răspunde de întreaga activitate de management școlar în absența directorului; 

- Răspunde de documentele de planificare a activității pe discipline și la comisiile 

metodice, PSI și protecția muncii; 

- Efectuează asistențe la ore; 
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- Răspunde de prelucrarea ROFUIP și ROI  atât pentru elevi cât și pentru părinți; 

- Membru în Comisia de monitorizare purtare însemne distinctive unitate; 

- Membru în Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar; 

- Membru în Comisia de acordare a burselor, rechizitelor școlare, bani de liceu și 

Euro 200; 

- Președinte Comisia de consiliere și orientare școlară; 

- Membru în Comitetul de securitate și sănătate în muncă; 

- Președinte Comisia de recepție a bunurilor materiale și a reparațiilor din școală, 

de inventariere și casare; 

- Președinte Comisia pentru organizarea serviciului pe școală profesori și elevi; 

- Membru în Comisia de monitorizare a absențelor și combaterea absenteismului; 

- Membru în Comisia pentru înscrierea elevilor în clasa a IX a; 

- Membru în Comisia privind admiterea în ciclul superior al liceului pentru elevii 

de clasa a X a; 

- Purtător de cuvânt Comisia pentru relația cu comunitatea și promovarea 

imaginii școlii; 

- Membru în Comisia de încadrare, salarizare și control a documentelor școlare; 

- Membru în Comisia pentru organizarea activităților extrașcolare și elaborarea 

ofertei colegiului; 

- Președinte Comisia pentru distribuirea și comandarea manualelor școlare, alte 

reviste, ziare, publicații. 

- Membru în Comisia de proiecte și programe. 

- Îndeplinește sarcini delegate de director; 

 

Prof.  GLOD NELU 

- Membru în Comisia de monitorizare purtare însemne distinctive unitate; 

- Membru în Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar; 

- Membru în Comisia de întocmire a orarului și distribuirea lui la elevi; 

- Membru în Comisia de recepție a bunurilor materiale și a reparațiilor din școală, 

de inventariere și casare; 

- Membru în Comisia de monitorizare a parcurgerii ritmice a planificărilor 

calendaristice; 

- Membru în Comisia pentru înscrierea elevilor în clasa a IX a; 

- Membru în Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare a cadrelor 

didactice; 

- Îndeplinește sarcini delegate de director; 

 

Prof.  PETREA MARIA 

- Membru în Comisia pentru organizarea activităților extrașcolare și elaborarea 

ofertei colegiului; 



- Membru în Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare a cadrelor 

didactice; 

- Îndeplinește sarcini delegate de director. 

Prof. PĂTRĂȘCANU BEATRICE 

- Responsabil Comisie metodică ”Om și societate”; 

- Membru în Consiliul pentru Curriculum; 

- Membru în Comisia de acordare a burselor, rechizitelor școlare, bani de liceu și 

Euro 200; 

- Membru în Comisia pentru organizarea activităților extrașcolare și elaborarea 

ofertei colegiului; 

- Îndeplinește sarcini delegate de director. 

 

Prof. FILIMON CĂTĂLIN 

- Membru în Comisia de acordare a burselor, rechizitelor școlare, bani de liceu și 

Euro 200; 

- Responsabil Comisia de PSI și situații de urgență. 

- Îndeplinește sarcini delegate de director. 

 

Prof. CIOCĂNEL ADRIANA- REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL 

- Informează corect membrii Consiliului Local Tecuci în ceea ce  privește 

rezultatele și modul de desfășurare a activităţii în Colegiul Național ”Calistrat 

Hogaș”. 

 

- Informează membrii Consiliului de Administraţie ai Colegiului Național 

”Calistrat Hogaș”asupra proiectelor de interes educaţional și de dezvoltare 

urbană pe care administraţia orașului le derulează . 

 

- Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare și a proiectului de 

buget al școlii, în ședinţele Consiliului Local Tecuci. 

 

- Participă la proiectele și acţiunile școlii , în calitate de reprezentant al Consiliului 

Local Tecuci 

 

- Promovează imaginea școlii  

 

Prof. IFRIM  MARIANA - REPREZENTANTUL CONSILIULUI LOCAL 

- Informează corect membrii Consiliului Local Tecuci în ceea ce  privește 

rezultatele și modul de desfășurare a activităţii în Colegiul Național ”Calistrat 

Hogaș”. 

 



- Informează membrii Consiliului de Administraţie ai Colegiului Național 

”Calistrat Hogaș”asupra proiectelor de interes educaţional și de dezvoltare 

urbană pe care administraţia orașului le derulează . 

 

- Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare și a proiectului de 

buget al școlii, în ședinţele Consiliului Local Tecuci. 

 

- Participă la proiectele și acţiunile școlii , în calitate de reprezentant al Consiliului 

Local Tecuci 

 

GROSU CONSTANTIN- REPREZENTANTUL PRIMARULUI 

- Informează corect primarul orașului Tecuci despre rezultatele și modul de 

desfășurare a activităţii în Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”.  
- Informează membrii Consiliului de Administraţie ai Colegiului Național 

”Calistrat Hogaș” asupra viziunii și intenţiilor primarului orașului Tecuci în ceea 

ce privește proiectul de dezvoltare al școlii . 

- Susţine intenţiile de dezvoltare, proiectele aflate în derulare și a proiectului de 

buget al școlii, în faţa primarului orașului Tecuci.   
- Promovează imaginea școlii . 

 

REPREZENTANȚII PĂRINȚILOR 

VÎRLAN LUMINIȚA 

- Realizează transferul de informaţie între Consiliul de Administraţie și 

Comitetul de părinţi   
- Susţine interesele părinţilor în faţa Consiliului de Administraţie. 

- Participă la întocmirea proiectului de buget al școlii  

- Promovează imaginea școlii  

 

IONESCU GABRIEL 

- Realizează transferul de informaţie între Consiliul de Administraţie și 

Comitetul de părinţi   
- Susţine interesele părinţilor în faţa Consiliului de Administraţie. 

- Participă la întocmirea proiectului de buget al școlii  

- Promovează imaginea școlii  

TATU DANIEL 

- Realizează transferul de informaţie între Consiliul de Administraţie și 

Comitetul de părinţi   
- Susţine interesele părinţilor în faţa Consiliului de Administraţie. 

- Participă la întocmirea proiectului de buget al școlii  

- Promovează imaginea școlii  

 



Prof. NISTOR ȘTEFAN- LIDER SINDICAL 

- Participă în calitate de observator, fără drept de vot. 

- Susține și apără interesele membrilor de sindicat din Colegiul 

național ”Calistrat Hogaș”. 

 

REPREZENTANT AL ELEVILOR- PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI ELEVILOR 

- Susține interesele elevilor școlii. 

- Transmite informațiile de interes Consiliului elevilor de la 

CNCH.  

 

 

 

 

Director, 

PROF. MARIN OANA MARIA 


