Atribuţiile membrilor Consiliului de Administraţie
2016-2017
Reprezentanţi ai Consiliul Local CRĂCĂOANI
1. Prof. SAVIN ION DIONISIE- Director
Responsabilităţi prevăzute în fişa postului , elaborată de către Inspectorul general al ISJ
NEAMT
Preşedinte - Consiliului profesoral
Preşedinte - Comisia pentru curriculum
Preşedinte - Comisia pentru promovarea imaginii şcolii
Preşedinte - Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Preşedinte - Comisia pentru situaţia de urgenţă
Preşedinte – Comisia pentru elaborarea schemei orare şi planificarea serviciului pe şcoală
Preşedinte – Comisia pentru examenele de corigenţe şi diferenţe
Preşedinte – Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare
Reprezintă SCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE SĂVINESCU” în relaţiile cu partenerii externi ,
membrii ai comunităţii, reprezentanţi oficiali
2. Prof. OLTIANU PETRONELA
Responsabil – Comisia diriginţilor
Membru în Comisia Discipline Umaniste
Membru în Comisia pentru imaginea scolii
Membru în Comisia pentru proiecte de integrare europeană
Responsabil cu activitatea personalului nedidactic
3. Prof. CIUCANU MARIA
Coordonator – Comisia de disciplina si pentru pentru cercetarea abaterilor disciplinare
Responsabil structura Cracaoani
Comisia de orar si de serviciu pe scoala
Membru Comisia de inventariere anuală
Membru Comisia – Ştiinţe Realiste
Responsabil - Comisia curriculum
4. Invatator AVADANEI ELENA
Coordonator - Comisia pentru frecventa
Membru - Comisia metodică a învăţătorilor
Membru Comisia de curriculum
Membru Comisia de corigenţe , diferenţe
Membru Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare
Responsabil structura Magazia

Reprezentanţi ai Consiliul Local CRĂCĂOANI
1. AMARINEI GHEORGHE
Informează corect membrii Consiliului Local CRACAOANI în ceeace priveşte rezultatele şi
modul de desfăşurare a activităţii în SCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE SAVINESCU”
Informează membrii Consiliului de Administraţie ai SCOLII GIMNAZIALE ,,GHEORGHE
SAVINESCU”
asupra proiectelor de interes educaţional şi de dezvoltare rurala pe care administraţia
comunei le derulează
Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare şi a proiectului de buget al
şcolii, în şedinţele Consiliului Local CRACAOANI
Participă la proiectele şi acţiunile şcolii , în calitate de reprezentanţ al Consiliului Local
Promovează imaginea şcolii
2. HOMOROZAN ELENA
Informează corect membrii Consiliului Local CRACAOANI în ceeace priveşte rezultatele şi
modul de desfăşurare a activităţii în SCOALA GIMNAZIALA ,,GHEORGHE SAVINESCU”
Informează membrii Consiliului de Administraţie ai SCOLII GIMNAZIALE ,,GHEORGHE
SAVINESCU”
asupra proiectelor de interes educaţional şi de dezvoltare rurala pe care administraţia
comunei le derulează
Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare şi a proiectului de buget al
şcolii, în şedinţele Consiliului Local CRACAOANI
Participă la proiectele şi acţiunile şcolii , în calitate de reprezentanţ al Consiliului Local
Promovează imaginea şcolii
Primar
ZAMFIR PETRE
Ia cunostinta despre rezultatele şi modul de desfăşurare a activităţii în SCOALA
GIMNAZIALA ,,GHEORGHE SAVINESCU”
Informează membrii Consiliului de Administraţie ai SCOLII GIMNAZIALE ,,GHEORGHE
SAVINESCU”
asupra viziunii şi intenţiilor sale în ceea ce priveşte proiectul de dezvoltare al şcolii
Susţine intenţiile de dezvoltare, proiectele aflate în derulare şi a proiectul de buget al şcolii
Promovează imaginea şcolii
Reprezentanţi ai părinţilor
1. TOMA IRINA
Realizează transferul de informaţie între Consiliul de Administraţie şi Comitetul de părinţi
Susţine interesele părinţilor în faţa Consiliului de Administraţie
Participă la întocmirea proiectului de buget al şcolii
Promovează imaginea şcolii
2. MAFTEI CLAUDIA
Realizează transferul de informaţie între Consiliul de Administraţie şi Comitetul de părinţi
Susţine interesele părinţilor si a etniei rrome în faţa Consiliului de Administraţie

Participă la întocmirea proiectului de buget al şcolii
Promovează imaginea şcolii
Prof. inv. primar MIHAIELA PAVAL – lider sindical
Participă în calitate de observator , fără drept de vot
Susţine şi apără interesele membrilor de sindicat din GSM
Reprezentant al elevilor
Susţine interesele elevilor şcolii
Transmite informaţiile de interes Consiliului elevilor de la GSM
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