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DECIZIA 

Nr. 108/ 07.12.2020 
În temeiul: 

• art.97 din Legea Educaţiei Naţionale 

• art. 5 alin. 2 lit. a) din Metodologia de organizare şi funcţionare a consi[iului 

administraţie (Iin unităţile de învăţămâ.nt preuniversitar, aprobată  prin Ordinul min.istrului educaţie 

naţionale (OMEN) nr. 4.619/2014 modificat prin OMECS NR. 4621/ 2015. 

• 10 (9) - Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice (OMECS) nr. 4621/2015 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare i funcţionare a consiliuJui de 

administraţie (lin unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată  prin Ordinul ministrului educaţiei 

naţionale (OMEN) nr. 4.619/2014 
• OMEN nr. 3160/01.02.2017 
• Legea ducaţiei naţionale nr. 1 /20 1 1 cu modificările ulterioare (Legea nr. 82/ 20 1 8) 

• ORDIN nr. 4813 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea Regulan-tentului-cadru priin 
organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de uflităţi-pik) 
experimentale şi de aplicaţie 
• Legii nr. 82/ 20 1 8 

Având în vedere: 
• Prevederile art. 22 din Regulan-ientul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/ 3 1 .08.2020 (ROFUIP) 
• FI.C.L. NR. 351/ 26.11.2020 

Profesor doctor Ifumov Dumitru, director al C.N. Economic ,,Gheorghe Chiţu Craiowi, judeţu. 
Dolj, nu.mitprin Decizial.S.J. Dolj nr. 2394121.12.2016 

DECIDE 
Art.1 Se modifică  Decizia nr. 106/ 03.11.2020 privind constituirea, la nivelul unităţii de 

învăţămâat, pentru anul şcolar 2020 - 202 1 , Consiliul de Administraţie, în uinătoarea 
componenţă: 

IFTIMOV DUMITRU - director - preşedinte C.A. 
M einbri: 

1. CĂLĂFĂTEANU DORIN GEORGICĂ—director adjunct-responsabil activitate de 
licitaţii şi achiziţii, activitatea administrativă  şi activitatea instructiv-educativă  s 
activitatea anticorupţie la nivelul şcolii 

2. MĂNESCU DORINA NICOLETA—director adjunct, membru CA-responsab 
activitatea de inventariere a patrimoniului, privind protecţia muncii, sărătatea îr 
muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor, activitatea instructiv-educativă  

3. Reprezentantul Primăriei Municipiului Craiova- BONESCU ELENA 
4. BĂDICĂ  MARIANA --profesor- responsabil activitate de casare, ev1uare ş  

wdorificare, promovarea imaginii şcolii 
5. ROCŞOREANU CRISTINA CARMEN-profesor- responsabil cu acţivitatea can1iic 

şi a căminului —internat 
6. DUŢĂ  MARIANA RAMONA-profesor- responsabil pe linia conlucrării cu Asociai 

Părintilor, a elevilor şi promovarea imaginii şi a ofertei co1are, legătura cu agcnţ i 
economici 

7. Reprezentant CL Craiova- BORŢOI MANUEL 
8. Reprezentant CL Craiova- BERCEANU DOREL 	. 
9. Reprezentant CL Craiova- 
1 0. Reprezentant Consiiiul Reprezentativ al Părinţilor- CIOCAZAN TATIANA 
1 1. Reprezentant Consiliul Reprezentativ al Părinţilor- MIREA CARMEN 
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12. Reprezentant Consiliul Elevilor: PRICĂ  ALEXANDRU 
13. Reprezentat SI Spiru Haret CNE GH. CHITU - ZARAGIU MILENA, cu rol de 

observator 
14. Reprezentant FSLI CNE GH. CHITU-STANCU-FILIPESCU CRISTIAN, cu rol de 

observator 
Art. 2 Preşedintele consiliului de administraţie invită  în scris, cu 48 de ore înainte de data 

şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii. 
Art. 3. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, 

dacă  există, au obligaţia să  semneze procesul-verbal, încheiat cu accastă  ocazie. Preşedintele 
consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează  valabilitatea punerii în 
aplicare a hotărârilor şedinţei respective. 

Art. 4. Procesele-verbale se scriu în ,,Registrul de procese-verbale ale consiliului 
administraţie, care se înregistrează  în unitatea de învăţământ pentru a dcveni document oficial, s 
leagă  şi se numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează  şi semnează, pentru autentificarea 
numărului paginilor şi a registrului. 

Art. 5. Registrul de procese-verbale ale consiliului de adminisl;raţie este însoţit, în mod 
obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, 
tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două  documente oficiale, registrul şi dosarul, se 
păstrează  în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se ăsesc la preşedintele şi la 
secretarul consiliului. 

Art. 6. Prezenta decizie se încredinţează  membrilor comisiei de către serviciul secretariat 
din cadrul instituţiei publice. - 


