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                                                                                                                      Discutat şi aprobat în  

                                                                                                                 Consiliul de  Administraţie 

                                                                                                 din  05.10. 2017 

 

Consiliul de Administraţie 

Componenţă şi răspunderi pentru anul şcolar 2017-2018 

 

 

1. Prof. Bejinaru Alexandra  Veronica- 

                    Director  

-Organizează şi conduce întreaga activitate a Colegiului; 

-Răspunde de actualizarea şi aprobarea Regulamentului de 

Ordine Interioară al Colegiului; 

-Asigură evaluarea obiectivă a cadrelor didactice, a 

personalului didactic-auxiliar şi nedidactic; 

- Validează hotărârile Consiliului de Administraţie; 

-Coordonează comisiile de specialitate împreună cu şefii de 

comisii metodice. 

 

2 Prof. Istrate Elena – Director Adj. 

                      profesor de muzica 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Răspunde de participarea elevilor de la secţia muzică la 

concursurile de profil; 

-Răspunde de organizarea spectacolelor Colegiului, 

respectiv de participarea unor formaţii artistice la diverse 

manifestări culturale pe plan local sau judeţean; 

-Actualizează şi afişează toate concursurile de la profilul 

muzică. 

-Asigură cadrul instituţional pentru implementarea 

programelor şi proiectelor  de la secţia muzică; 

- Coordonează activităţile de producţii artistice din Colegiul 

de Artă. 

3. Prof. Asimionesei Iulian – 

               profesor de arte plastice 
 

-Asigură cadrul instutuţional pentru implementarea 

programelor şi proiectelor de la secţia arte vizuale şi 

arhitectură; 

-Coordonează activitatea de amenajare a claselor, sălilor de 

studiu, a atelierelor şi holurilor Colegiului; 

-Propune procurarea materialelor specifice activităţii plastice 

şi asigură gestionarea acestora. 

4. Onesciuc Johannes Raimund - 

                    profesor de muzică 

- Răspunde de participarea elevilor din învăţământul muzical 

la concursurile şcolare şi extraşcolare; 

-Asigură cadrul instituţional pentru implementarea 

programelor şi proiectelor din învăţământul muzical; 

-Informează Consiliul de Administraţie asupra activităţii 

desfăşurate la specializarea muzica. 

 

 

5. Cucoș Gabriela-profesor pentru 

învățământul primar 

 

 

 

 

- Răspunde de participarea elevilor din învăţământul primar 

la concursurile şcolare şi extraşcolare; 

-Asigură cadrul instituţional pentru implementarea 

programelor şi proiectelor din învăţământul primar; 

-Informează Consiliul de Administraţie asupra activităţii 

desfăşurate la învățământul primar. 
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6. Lazăr Radu Vasile-profesor 

specialitatea socio-umane 

 

 

- Răspunde de participarea elevilor din învăţământul general 

la concursurile şcolare şi extraşcolare; 

-Asigură cadrul instituţional pentru implementarea 

programelor şi proiectelor din învăţământul general; 

-Informează Consiliul de Administraţie asupra activităţii 

desfăşurate în învăţământul general. 

 

 

 

7. Zarojanu Angela- reprezentant la 

Consiliului Local al Municipiului Suceava 

 

 

 

-Asigură prezentarea intereselor Colegiului în Consiliul 

Local. 

 8. Fuior Iulia - reprezentant al 

Consiliului Local al municipiului Suceava 

Asigură prezentarea intereselor Colegiului în Consiliul Local 

 

9. Munteanu Constantin-reprezentant al 

Consiliului Local al municipiului Suceava 

Asigură prezentarea intereselor Colegiului în Consiliul Local 

 

 

10. Ec. Popadiuc Elena- reprezentant al 

Primarului Municipiului Suceava 

- Informează Primarul Municipiului cu privire la 

problematica Colegiului. 

 

11.  Pop Petronela -  reprezentant al 

Consiliului  Părinţilor 

-Informează Consiliul de Administraţie despre problemele 

ridicate de părinţii elevilor prin reprezentanţii lor; 

-Asigură colaborarea părinţilor cu şcoala; 

-Se implică, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului 

reprezentativ al părinţilor, în atragerea unor sponsorizări. 

12. Avasiloaei Venera-reprezentant al 

Consiliului  Părinţilor 

-Informează Consiliul de Administraţie despre problemele 

ridicate de părinţii elevilor prin reprezentanţii lor; 

-Asigură colaborarea părinţilor cu şcoala; 

-Se implică, împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului 

reprezentativ al părinţilor, în atragerea unor sponsorizări. 

13. Bertea Alexandra (clasa a XII-a) -

reprezentant al Consiliului Elevilor 

-Informează Consiliul de Administraţie despre problemele 

ridicate de Consiliul  Elevi prin reprezentanţii lor; 

-Asigură colaborarea elevilor cu şcoala; 

-Se implică  împreună cu ceilalţi membri ai Consiliului 

reprezentativ al părinţilor și Consiliul Elevilor în organizarea 

și desfășurarea  activităților școlare și extrașcolare. 

 

Liderul de sindicat al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, prof. Tabarcea Petru, participă la 

şedinţele Consiliului de Administraţie în calitate de observator. 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

Prof. Bejinaru Alexandra Veronica 

 


