Colegiul Naţional „Cantemir Vodă”
Str. Viitorului, nr. 60, sector 2, Bucureşti
Tel/Fax:021 210 69 35
DECIZIA Nr. 2/ 10.09.2018
privind constituirea Consiliului de Administrație
Directorul C.N.Cantemir Voda, profesor Mihai Alexandru, numit prin decizia ISMB nr.
2955/22.08.2018
În temeiul art. 97 al. 1 din Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și
completările ulterioare
art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 cu modificările și completările ulterioare
În conformitate cu:
Prevederile Capitolului VII Secțiunea 1 art.96 al (1), (2) lit.b, (3), (4), (6), (7) lit.a-l, (8)
din Legea nr.1/2011 – Legea Educației Naționale actualizată;
 Prevederile Capitolului II art.4 lit.1 al.(b), art.5 al.2 lit.a, art.10 al.1, art.12 lit.d din
Metodologia – cadru de organizare și funcționare a Consliului de Administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin OM 4619/2014 modificată prin
OMEN 3160/2017 și OMECS nr.4621/2015;
 Prevederile Titlul III Capitolul II al.(1), (2), (3), și art.19 al. (1), (2), (3) din
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,
OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 cu completările și modificările ulterioare
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului Profesoral al unității întrunit în data de 10.09.2018, consemnată în
procesul-verbal, conform căruia s-au numit membrii din rândul cadrelor didactice pentru
Consiliul de Administrație pentru anul școlar 2018-2019;
 Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 1924 /03.09.2018 privind desemnarea reprezentanților
în Consiliile de Administrație constituite în unitățile de învățământ de pe raza unității
administrative a Sectorului 2 nr.;
 Hotărârea nr. 249/30.08.2018 a Consiliului Local, privind desemnarea reprezentanților
Consiliului Local în Consiliile de Administrație constituite în unitățile de învățământ de
pe raza unității administrativ-teritoriale a sectorului 2;
DECIDE:
Art.1. Se constituie Consiliul de Administrație la nivelul C.N.Cantemir Voda, pentru
anul școlar 2018-2019, având următoarea componență:
Președinte:

Prof. Mihai Alexandru- director

Membri:

Prof. Zamfir Maria- director adjunct
Prof. Ungureanu Manuela – prof matematica
Prof. Moise Ortansa – prof economie

Reprezentant elevi:

Grosu Bogdan
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Reprezentanți Consiliu Local
Popescu Lenuța
Zaharia Constantin
Reprezentant Primar sector 2

Duinea Corina

Reprezentanți părinți

Palcau Adrian

Reprezentant grupă sindicală

Prof. Manolescu Ileana- fără drept de vot
Prof. Taciu Mihai – prof educatie fizica

Art.2. Consiliul de Administrație își va desfășura activitatea în conformitate cu
prevederile art.96 al.(7) lit. a-l din Legea nr.1/2011 – Legea Educației Naționale și prin OM
nr.4619/2014 publicat în MO partea I nr.696/23.09.2014 actualizat conform OMECS
nr.4621/2015 și OMEN 3160/2017.
Art.3. Prezenta decizie va fi comunicată membrilor Consiliului de Administrație de către
serviciul secretariat.

DIRECTOR,
Prof. Mihai Alexandru
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ANEXĂ LA DECIZIA 2/10.09.2018
ATRIBUȚII CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ; c)
aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de
personal nedidactic;
f) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului
profesoral;
g) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;
h) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
i) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
j) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de director;
k îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale Ministrului Educaţiei
Naționale
j) Consiliul de administraţie poate emite hotărâri în condiţiile în care sunt prezenţi minimum
jumătate plus unu din totalul membrilor,
k) hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a 2/3 din membrii prezenţi. Hotărârile
consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru
ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni şi
altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administraţie care se află în
conflict de interese nu participă la vot.
l) Deciziile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se iau cu majoritatea din totalul
membrilor consiliului de administraţie.
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Nr. Nume si
Crt. prenume
1
Mihai
Alexandru
2
Zamfir Maria

3

Ungureanu
Manuela

4

Moise
Ortansa

5

Zaharia
Razvan
Cristian

6

Popescu
Lenuta

7

Duinea
Corina
Iosefina

Atributii

Date de contact

Conform fisei
postului
Conform fisei
postului
personalizata
Presedinte Comisia
pentru curriculum
Mebru in Comisii
de lucru

lcantemirvoda@yahoo.com
0722783325
zamfir_moo7@yahoo.com
0722269939

Presedinte Comisia
de formare si
dezvoltare
profesionala a
personalului si in
alte Comisii de
lucru
Sustine hotararile
CA in cadrul
Primariei sectorului
2
Transmite primariei
si sustine
necesitatile
bugetare ale
Colegiului
Sustine hotararile
CA in cadrul
primariei sectorului
2
Transmite primariei
si sustine
necesitatile
bugetare ale
Colegiului
Sustine hotararile
CA in cadrul
primariei sectorului
2
Transmite primariei
si sustine
necesitatile

ortansam@yahoo.com
0766371301

manuela.ungureanu45@yahoo.com
0723683558

costachejean@yahoo.com
0722852059

lenutapopescu@yahoo.com
0725882114

corina.duinea@ps2.ro
0212096000
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bugetare ale
Colegiului

8

9

10

11

Palcau Adrian

Transmite
hotararile CA
presedintilor
comitetelor de
parinti de clase
Aduce la cunostinta
propunerile
parintilor pentru
inbunatatirea
activitatii
colegiului
Grosu Bogdan Transmite
hotararile CA
presedintilor
comitetelor de elevi
de clase
Aduce la cunostinta
propunerile elevilor
pentru
inbunatatirea
activitatii
colegiului
Manolescu
Lider sindicalIleana
observator

office@lctax.ro
0770230938

Taciu Mihai

mihai.taciu@yahoo.com
0745339891

Lider sindicalobservator

Ileana1221@yahoo.com
0744688755

