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Principalele atribuții ale consiliului de administrație
al unității de învățământ preuniversitar de stat
Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de
administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin,
consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți
și cu autoritățile administrației publice locale. La ședințele consiliului de administrație participă,
de regulă, și un reprezentant al elevilor, cu statut de observator.
Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:
1 | adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de
învățământ;
2 | aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de
învățământ;
3 | aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;
4 | stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;
5 | organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct;
6 | aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și
schema de personal nedidactic;
7 | aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesoral;
8 | sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice,
conform legii;
9 | aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;
10 | aprobă orarul unității de învățământ;
11 | își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături
de director;
12 | îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului
educației, respectiv ale Ministerului Educației.
Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea
directorului sau a două treimi dintre membri. Prezenţa membrilor la şedinţele consiliului de
administraţie este obligatorie. Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa
a cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia.
Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cuvotul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi,
cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. Membrii consiliului de administraţie care se află
în conflict de interese nu participă la vot.
Membrii consiliului de administraţie au aceleaşi drepturi şi obligaţii în exercitarea mandatului.

Pagina 1 din 2

comunitate.primariatm.ro

Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:
• calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor
şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
• primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
• condamnarea penală.
Pierderea calităţii de membru în consiliul de administraţie operează de drept în următoarele
situaţii:
• înregistrarea a 3 absenţe nemotivate în decursul unui an şcolar la şedinţele consiliului de
administraţie;
• înlocuirea, în scris, de către autoritatea care a desemnat persoana respectivă;
• ca urmare a renunţării în scris;
• ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, dispuse prin hotărâre
judecătorească definitivă;
• ca urmare a încetării/suspendării contractului individual de muncă, în cazul cadrelor
didactice.
La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de
administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de
administraţie.

Sursa:
Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
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