Atribuţiile membrilor Consiliului de Administraţie
2015-2016
Prof. Maria Şinca- Director
 Responsabilităţi prevăzute în fişa postului , elaborată de către Inspectorul general
al ISJ Sibiu
 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 LICEUL TEHNOLOGIC MIRSA în relaţiile cu partenerii externi ,
membrii ai comunităţii, reprezentanţi oficiali

Prof. Adriana Polgar








Coordonator - Comisia metodica Stiinte
Membru in Comisia de curriculum
Membru in Comisia de corigente si diferente
Membru in Comisia pentru perfectionarea cadrelor didactice
Membru in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
Membru Comisia de inventariere anuală
Responsabil implementare proiecte – Aria curriculară Ştiinţe

Prof. Cătălina Iarca






Coordonator - Comisia Limbă şi comunicare
Membru Comisia de curriculum
Membru Comisia de corigenţe , diferenţe
Membru in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
Membru în Comisia pentru proiecte de integrare europeană

Prof. Farcaşiu Mariana
 Coordonator - Comisia educatoare şi învăţătoare
 Membru în Comisia pentru programe educative şcolare şi extraşcolare
 Membru in comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare

Reprezentanţi ai Consiliul Local Avrig
Constantinescu Mircea
 Informează corect membrii Consiliului Local Avrig în ceeace priveşte





rezultatele şi modul de desfăşurare a activităţii în Liceul Tehnologic Mîrşa
Informează membrii Consiliului de Administraţie ai Liceului Tehnologic
Mîrşa asupra proiectelor de interes educaţional şi de dezvoltare urbană
pe care administraţia oraşului le derulează
Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare şi a
proiectului de buget al şcolii, în şedinţele Consiliului Local Avrig
Participă la proiectele şi acţiunile şcolii , în calitate de reprezentanţ al
Consiliului Local
Promovează imaginea şcolii

Berghea Ramona
 Informează corect membrii Consiliului Local Avrig în ceeace priveşte





rezultatele şi modul de desfăşurare a activităţii în Liceul Tehnologic Mîrşa
Informează membrii Consiliului de Administraţie ai Liceului Tehnologic
Mîrşa asupra proiectelor de interes educaţional şi de dezvoltare urbană
pe care administraţia oraşului le derulează
Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare şi a
proiectului de buget al şcolii, în şedinţele Consiliului Local Avrig
Participă la proiectele şi acţiunile şcolii , în calitate de reprezentanţ al
Consiliului Local
Promovează imaginea şcolii

Reprezentantul primarului
Oprenea Marinela
 Informează corect primarul oraşului Avrig despre rezultatele şi modul de
desfăşurare a activităţii în Liceul Tehnologic Mîrşa
 Informează membrii Consiliului de Administraţie ai Liceului Tehnologic
Mîrşa asupra viziunii şi intenţiilor primarului oraşuul Avrig în ceeace
priveşte proiectul de dezvoltare al şcolii
 Susţine intenţiile de dezvoltare, proiectele aflate în derulare şi proiectul
de buget al şcolii, în faţa primarului oraşului Avrig
 Promovează imaginea şcolii

Reprezentanţi ai părinţilor
Bolohan Marcel
 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

Tocanel Toma
 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

Prof. Marcela Urea – lider sindical
 Participă în calitate de observator , fără drept de vot
 Susţine şi apără interesele membrilor de sindicat din LTM

Reprezentant al elevilor
Budac Alina
 Susţine interesele elevilor şcolii
 Transmite informaţiile de interes Consiliului elevilor de la LTM

