
            

MUNICIPIUL TÂRGU-MUREŞ                                                                                      ANEXA NR.1                                                                 

DIRECŢIA ŞCOLI                                                                                                                       

SCAUBC 

 

TABEL NOMINAL 

 
privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local în consiliile de 

administraţie la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul  

Târgu Mureş,  în anul şcolar 2021-2022 
 

  NR. 

 CRT 
UNITĂTEA  DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ADRESĂ 
REPREZENTANT  AL 

CONSILIULUI  LOCAL 

1.  COLEGIUL  NAŢIONAL  „ALEXANDRU  PAPIU  LARIAN” 
   STR.BERNADY  GYORGY 

 NR.12 

1. PÁPAI LASZLÓ ZSOLT 

2. ȘARLEA HOREA ARTHUR 

3.PAPUC SERGIU-VASILE 

2.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ “FRIEDRICH   SCHILLER”    

 GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT  

“RAZA  DE  SOARE” 

ALEEA CARPAŢI  
NR.23 

1. TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF 

2. PÁPAI LÁSZLO ZSOLT 

3. PUI SEBASTIAN-EMIL 

3.  ŞCOALA   GIMNAZIALĂ  “ROMULUS   GUGA” 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.20 
STR.CERNAVODĂ 

NR.2 

1. VENCZI VIDOR JANOS 

2. MOLDOVAN CĂLIN 

3. ISZLAI TAMÁS 

4.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „GEORGE  COŞBUC”  

 GRĂDINIŢA  CU PROGRAM PRELUNGIT “CODRIŞOR”  
STR.MOLDOVEI                    

NR.30 

1.JAKAB ISTVÁN ATTILA 

2. ȘARLEA HOREA ARTHUR 

3. ISZLAI TAMÁS 

5.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU  IOAN CUZA’’ 
ŞCOALA  PRIMARĂ BEŞA  NR.19  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL NR.12   

GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL NR.11 

STR.BĂRĂGANULUI          

 NR.2/B 

1. KAKASSY BLANKA 

2.VENCZI VIDOR JANOS 

3.BĂLAȘ RADU-FLORIN 

6.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE   BĂLCESCU’’   

 
STR.IALOMIŢEI  

NR.2 

1. VENCZI VIDOR JANOS 

2. JAKAB ISTVÁN ATTILA  

3. PÁPAI LÁSZLO ZSOLT 

7.  ŞCOALA GIMNAZIALĂ „EUROPA”  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT   

“CĂSUŢA DIN POVEŞTI” 

STR. VICTOR BABEŞ  

NR. 11 

1.SZABÓ ÁRPÁD  

2.KAKASSY BLANKA 

3. PESCAR RADU-MIRCEA  

8.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  ,,LIVIU  REBREANU’’  

 GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT “RÂNDUNICA” 

GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM PRELUNGIT “LICURICI”  

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM PRELUNGIT   “ALBINUŢA” 

STR. ŞURIANU 

NR.1  

 

1. ISZLAI TAMÁS 

2. FRUNDA CSENGE ORSOLYA 

3. SUCIU HORAȚIU 

 

9.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ   „DACIA”  
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10  

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  NORMAL “PIŢIGOI” 

STR.PANSELUŢELOR 

NR.6 

                                              

1. KAKASSY BLANKA 

2. ISZLAI TAMÁS 

3.ȘARLEA HOREA ARTHUR 

10.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „TUDOR  VLADIMIRESCU”  

 
STR.CUTEZANŢEI  

NR.51 

1. ISZLAI TAMÁS 

2. SZABÓ PÉTER 

3. PUI SEBASTIAN-EMIL 

11.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  “SERAFIM  DUICU”  

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  NORMAL NR.8  

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT  NR.12   

STR.HUNEDOAREI 

NR.38 

 

1. VENCZI VIDOR JANOS 

2. MOLDOVAN CĂLIN 

3. MAIOR SERGIU-CLAUDIU 

12.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ  „MIHAI  VITEAZUL”   
GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT 

 “DUMBRAVA MINUNATĂ”  

STR.MUNCII 

NR.17 

1. JAKAB ISTVÁN ATTILA 

2. SZABÓ ÁRPÁD 

3. KISS ZOLTÁN 

13.  LICEUL  TEORETIC „BOLYAI  FARKAS” 
STR.BOLYAI  

NR.3 

1. FRUNDA CSENGE ORSOLYA 

2.BERECKI SÁNDOR 

3. SZABÓ PÉTER 

14.  LICEUL  VOCAŢIONAL  DE  ARTĂ 
STR. REVOLUŢIEI  

NR.9 

1. SZABÓ ÁRPÁD 

2. JAKAB ISTVÁN ATTILA  

3. PESCAR RADU-MIRCEA 

15.  LICEUL  CU  PROGRAM  SPORTIV  ,,SZASZ   ADALBERT’’  
STR.PAVEL CHINEZU 

NR.9/A 

1. SZABÓ ÁRPÁD 

2. PAPUC SERGIU-VASILE 

3. KELEMEN ATILLA-MÁRTON 



16.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ   NR.7    ALEEA  

CONSTRUCTORILOR 

NR.49 

1. TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF 

2. BERECKI SÁNDOR  

17.  LICEUL  TEHNOLOGIC  „GHEORGHE ŞINCAI” 
B-DUL 1848 

NR.55                                  

1. KAKASSY BLANKA   

2. PÁPAI LASZLÓ ZSOLT 

3. VOICU BOGDAN-COSTIN 

18.  LICEUL  TEHNOLOGIC  „ELECTROMUREŞ’’ 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM  PRELUNGIT  

 “PARADISUL COPILĂRIEI”  

STR.LIVEZENI 

NR.5 

1. TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF 

2. PESCAR RADU-MIRCEA  

3. FRUNDA CSENGE ORSOLYA 

19.  LICEUL  TEHNOLOGIC “TRAIAN   VUIA”  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL NR.9 
STR.GH.DOJA 

NR.102 

1. KELEMEN ATILLA-MÁRTON 

2. MOLDOVAN CĂLIN 

3. FRUNDA CSENGE ORSOLYA 

20.  GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT  NR.6   

GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM   PRELUNGIT   “ARLECCHINO” 

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM   PRELUNGIT  

 “LUMEA  COPIILOR” 

STR. MĂRĂŞTI 

NR. 1 

1. BERECKI SÁNDOR 

2. PAPUC SERGIU-VASILE 

21.  GRĂDINIŢA  CU PROGRAM   PRELUNGIT “MANPEL ”  STR.C-TIN ROMANU 

VIVU 

NR.2 

1. SZABÓ ÁRPÁD 

 

22.  GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT  „ŞTEFANIA”  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL NR.3  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM  NORMAL NR.4 

STR. AUREL 

FILIMON 

 NR.32 

1. JAKAB ISTVÁN ATTILA 

 

 

23.  LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC 

 „II RAKOCZI  FERENC” 

 

STR.MIHAI  VITEAZUL     

NR.15 

1. BERECKI SÁNDOR 

24.  COLEGIUL  NAŢIONAL „UNIREA”  

 
STR.MIHAI  VITEAZUL 

NR.17 

1.VOICU BOGDAN-COSTIN 

2. SUCIU HORAȚIU 

25.  COLEGIUL  AGRICOL  

“TRAIAN  SĂVULESCU” 
STR.CĂLĂRAŞILOR 

 NR.108 

1.VOICU BOGDAN-COSTIN 

2. KISS ZOLTÁN 

3. PAPUC SERGIU-VASILE 

26.  COLEGIUL ECONOMIC „TRANSILVANIA” STR.CĂLIMANULUI 

NR.1 

1.PUI SEBASTIAN-EMIL 

2. PESCAR RADU-MIRCEA 

27.  LICEUL  VOCAŢIONAL  REFORMAT 

 

STR.BOLYAI                

NR.3 

 

1. KAKASSY BLANKA 

2. BERECKI SÁNDOR 

3.VENCZI VIDOR JANOS 

28.  COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC 

„MIHAI  EMINESCU”   

GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT  NR.11 

STR.PAPIU  ILARIAN 

 NR.37 

1. PAPUC SERGIU-VASILE 

2.KELEMEN ATILLA-MÁRTON  

29.  ŞCOALA  GIMNAZIALĂ   “DR.BERNADY  GYORGY” 

 
STR.GH.DOJA                  

NR.11                                  

1. VENCZI VIDOR JANOS  

2. KELEMEN ATILLA-MÁRTON  

3. TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF 

30.  LICEUL  TEORETIC  “GHEORGHE  MARINESCU” 
STR.GH.MARINESCU 

NR.15 

1. MAIOR SERGIU-CLAUDIU 

2. MOLDOVAN CĂLIN 

 

31.  LICEUL  TEHNOLOGIC   „AUREL  PERSU” 
STR.MILCOVULUI        

NR.1- 5 

1. MOLDOVAN CĂLIN  

2. MAIOR SERGIU-CLAUDIU 

3. VENCZI VIDOR JANOS 

32.  LICEUL  TEHNOLOGIC 

  „ION  VLASIU”  

LICEUL  TEHNOLOGIC  “CONSTANTIN   BRÂNCUŞI” 

STR.GH.MARINESCU 

NR.62 

1. SZABÓ ÁRPÁD 

2. KISS ZOLTÁN 

3. ȘARLEA HOREA ARTHUR 

33.  LICEUL  TEHNOLOGIC  „AVRAM   IANCU” 
STR. GH.DOJA 

NR.13 

1. SZABÓ PÉTER 

2. ISZLAI TAMÁS 

3.KISS ZOLTÁN 

34.  GRĂDINIŢA  CU PROGRAM  PRELUNGIT NR.16   

GRĂDINIŢA  CU  PROGRAM  PRELUNGIT NR.15 
STR.SPORTIVILOR             

 NR.2 

1. BĂLAȘ RADU-FLORIN 

 

 

 
 

 

Întocmit 

Insp.sup.Elena Morariu 

 

 

 



Nr.570/ 70357  din 04.10.2021                                                                     ANEXA NR.2 

    Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: 

    a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor; 

    b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor; 

    c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi procedurile de 

lucru; 

    d) aprobă colectivul de lucru pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţii de învăţământ, având componenţa prevăzută de legislaţie în vigoare; 

    e) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ cu respectarea prevederilor legale; 

    f) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de 

învăţământ; 

    g) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi; 

    h) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director 

adjunct şi o propune inspectoratului şcolar; 

    i) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional-tip, aprobat prin 

ordin al ministrului educaţiei, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale 

unităţii de învăţământ şi ale părinţilor sau reprezentanţilor legali, în momentul înscrierii 

antepreşcolarilor, preşcolarilor sau a elevilor în registrul matricol unic; 

    j) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de 

personal nedidactic; 

    k) aprobă, la propunerea directorului, programul de lucru al unităţii; 

    l) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează 

a fi transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte 

ori apar modificări; 

    m) dispune punerea în aplicare a hotărârilor luate în şedinţa reunită a consiliilor de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ partenere în consorţiul şcolar din care unitatea de 

învăţământ face parte, dacă este cazul; 

    n) aprobă raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative; 

    o) validează raportul anual de activitate întocmit de director pe baza rapoartelor comisiilor 

şi compartimentelor din unitatea de învăţământ şi raportul anual de evaluare internă (RAEI); 

    p) aprobă comisia de elaborare a proiectului Planului de dezvoltare instituţională/Planului 

de acţiune a şcolii, coordonată de director, precum şi comisiile de revizuire ale acestuia; 

aprobă Planul de dezvoltare instituţională/Planul de acţiune a şcolii şi modificările ulterioare 

ale acestuia, precum şi planul managerial al directorului şi al directorului adjunct; 

    q) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile 

necesare pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în 

legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; 

    r) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului 

alocat şi ale numărului de posturi aprobate; 

    s) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu 

directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii; 

    t) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi 

stabileşte utilizarea acestora în concordanţă cu Planul de dezvoltare instituţională/Planul de 

acţiune a şcolii şi planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de 

unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de microproducţie 

etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în totalitate la 

dispoziţia acesteia; 



    u) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic 

următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ; 

    v) avizează planurile de investiţii; 

    w) stabileşte taxele de şcolarizare pentru învăţământul particular preuniversitar şi pentru cel 

postliceal de stat, nefinanţat de la buget, conform normelor legale în vigoare; 

    x) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare; 

    y) în unităţile de învăţământ particular avizează drepturile salariale şi extrasalariale ale 

directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului din unitate, în 

conformitate cu prevederile legii şi ale contractului individual de muncă; 

    z) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la 

manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor sau 

din fonduri extrabugetare; 

    aa) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei personalului didactic din 

unitatea de învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acesta; 

    bb) aprobă procedurile elaborate la nivelul unităţii de învăţământ; 

    cc) propune, spre aprobare, inspectoratului şcolar înfiinţarea centrului de documentare şi 

informare, a bibliotecii şcolare în unitatea de învăţământ; 

    dd) aprobă, la propunerea directorului, constituirea formaţiunilor de studiu din unitatea de 

învăţământ; 

    ee) aprobă înscrierea, respectiv aprobă/avizează transferul elevilor, potrivit prevederilor 

legale în vigoare; 

    ff) aprobă extinderea activităţii cu elevii, după orele de curs, prin programul "Şcoala după 

şcoală", în funcţie de resursele existente şi posibilităţile unităţii de învăţământ; 

    gg) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale; 

    hh) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic avizează programele şcolare pentru 

curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi încheierea contractelor-cadru privind derularea 

instruirii practice cu operatorii economici; 

    ii) aprobă orarul desfăşurării cursurilor din unitatea de învăţământ; 

    jj) aprobă, în situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii 

excepţionale, la cererea directorului, pentru o perioadă determinată, suspendarea cursurilor la 

nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, cu 

informarea inspectorului şcolar general; 

    kk) aprobă în situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii 

excepţionale, pe o perioadă determinată, la propunerea motivată a directorului, durata orelor 

de curs şi a pauzelor, cu informarea inspectoratului şcolar; 

    ll) stabileşte şi aprobă măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin 

modalităţi alternative, inclusiv modalităţi care vizează activităţile desfăşurate prin intermediul 

tehnologiei şi internetului, pentru toţi elevii unităţii de învăţământ; 

    mm) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral; 

    nn) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor din unitatea de învăţământ; 

    oo) aprobă programul de pregătire şi evaluare pentru formaţiunile de studiu cu frecvenţă 

redusă; 

    pp) stabileşte procedura de acces al părinţilor sau reprezentanţilor legali în unitatea de 

învăţământ; 

    qq) sesizează, în scris, primăria din localitatea de domiciliu a elevului, cu privire la cazurile 

în care părintele sau reprezentantul legal nu asigură şcolarizarea elevului minor în perioada 

învăţământului obligatoriu şi nu ia măsuri pentru şcolarizarea elevului până la finalizarea 

studiilor; 



    rr) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de 

învăţământ, calendarul de desfăşurare, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de 

consiliul profesoral; 

    ss) aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, 

sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ; 

    tt) aprobă instrumentele interne de lucru, elaborate de director, utilizate în activitatea de 

îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de 

învăţământ; 

    uu) aprobă graficul de desfăşurare a instruirii practice; 

    vv) aprobă componenţa comisiilor de corigenţă, de diferenţă şi de încheiere a situaţiei 

şcolare, precum şi datele şi modalităţile de desfăşurare a examenelor de corigenţă, de 

diferenţă şi de încheiere a situaţiei şcolare, respectiv a examinărilor/testărilor organizate în 

vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a, în clasa pregătitoare pentru unităţile de învăţământ 

cu profil artistic şi cu profil sportiv, precum şi modalităţile de susţinere a examenelor de 

diferenţe; 

    ww) aprobă repartizarea personalului didactic de predare pentru învăţământul preşcolar şi 

primar/diriginţilor la grupe/clase, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

    xx) aprobă criteriile specifice de selecţie a coordonatorului pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare şi aprobă numirea acestuia după consultarea de către director 

a consiliului profesoral; 

    yy) aprobă organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice 

de predare, didactice auxiliare şi nedidactice şi validează rezultatele concursurilor, conform 

legislaţiei în vigoare; 

    zz) aprobă comisia de evaluare a activităţii cadrelor didactice şi realizează anual evaluarea 

activităţii personalului, conform prevederilor legale; 

    aaa) hotărăşte, în situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală 

pentru întreg personalul angajat, la sesizarea oricărui factor implicat în procesul educaţional, 

solicitarea unui nou examen medical complet, care se efectuează în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; hotărârea consiliului de administraţie nu este publică până la 

obţinerea rezultatului examenului medical; 

    bbb) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare 

prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar, în vigoare, aprobată prin ordin de ministru; 

    ccc) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al 

personalului din unitate; 

    ddd) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ de stat, numit în 

funcţie ca urmare a promovării concursului, cu votul a 2/3 dintre membrii consiliului de 

administraţie al unităţii de învăţământ, cu respectarea prevederilor anexei la prezenta 

metodologie, sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, 

şi comunică propunerea inspectoratului şcolar; 

    eee) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ particular şi 

confesional, numit în funcţie ca urmare a promovării concursului, cu votul a 2/3 din membri, 

şi comunică propunerea persoanei juridice fondatoare pentru emiterea deciziei de eliberare din 

funcţie; propune un cadru didactic din unitatea de învăţământ respectivă sau un cadru didactic 

pensionat, în vederea numirii în funcţia vacantă/temporar vacantă de director/director adjunct, 

până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, în conformitate 

cu prevederile art. 254^1 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

    fff) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la 

contractul individual de muncă, şi revizuirile acesteia, după caz; 



    ggg) stabileşte şi aprobă perioadele de efectuare a concediilor de odihnă ale tuturor 

salariaţilor unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale 

acestora, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul 

activităţilor unităţii de învăţământ şi al examenelor naţionale; 

    hhh) aprobă, la cererea salariaţilor, reprogramarea concediilor de odihnă, precum şi 

efectuarea concediilor fără plată şi a celorlalte categorii de concedii, conform reglementărilor 

legale în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern; 

    iii) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea 

disciplinară a elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din 

unitatea de învăţământ; 

    jjj) sancţionează abaterile etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii; 

    kkk) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; 

    lll) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a 

angajaţilor unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului profesoral; 

    mmm) administrează baza materială a unităţii de învăţământ. 

    (2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte şi orice alte atribuţii 

stabilite prin acte normative, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de 

muncă aplicabile, inclusiv atribuţii specifice, pe o perioadă determinată, în situaţii speciale 

cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale. 

 

 

 

 
 


