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PUBLICĂ LOCALĂ

limba şi literatura română;
limbi moderne: engleză;
limbi moderne: germană şi franceză;
matematică;
informatică şi tehnologii;
științe ale naturii;
istorie-geografie;
socio-umane și religie;
arte şi educație fizică.

CONSILIUL
PROFESORAL

Secretariat
(secretar șef)

INSPECTORATUL
ȘCOLAR
JUDEȚEAN ALBA

MEN




Contabil

Administrator financiar
(contabil șef)

CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE

Comisia de achiziții publice




Administrator de
patrimoniu

DIRECTOR
Bibliotecar





COMISII PERMANENTE:
Comisia pentru curriculum;
Comisia de evaluare şi asigurare a calității;
Comisia pentru dezvoltare profesională și
evoluție în cariera didactică.

 Internat (pedagog, îngrijitor)
 Cantină (bucătărese)
 Chioșc alimentar

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru
situații de urgență;
Comisia de monitorizare – în vederea monitorizării,
coordonării și îndrumării metodologice a implementării și
dezvoltării sistemului de controlul intern managerial;
Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a
faptelor de corupție şi discriminării în mediul şcolar şi
promovarea interculturalității.




Consiliul elevilor

COMISII TEMPORARE SAU OCAZIONALE:
 Comisia de gestionare a SIIIR;
 Comisiile de organizare a examenelor
(naționale, de diferențe, de corigențe, de
încheiere a situației școlare pentru elevii
declarați amânați, pentru clasa a V-a);
 Comisia de mobilitate;
 Comisia de întocmire a orarului și a
planificării profesorilor de serviciu;
 Comisia de elaborare/revizuire a
regulamentelor școlare;
 Comisia de elaborare a PDI.
relații de colaborare;

relații de subordonare directă;

DIRECTOR ADJUNCT

Comisii programe educaționale
interne și internaționale

Consiliile claselor

Muncitori de întreținere;
Îngrijitori/firmă de curățenie;
Firmă de pază.

COMISII PERMANENTE:


COORDONATORUL PENTRU
PROIECTE ȘI PROGRAME
EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI
EXTRAȘCOLARE

Secretar;
Informatician.

Consilier școlar

Cabinetul
medical

Comisia diriginților
Consiliul reprezentativ al părinților/APE

Comitetele de părinți

COMISII TEMPORARE SAU OCAZIONALE:
Comisia de acordare a burselor;
Comisia pentru inventariere a patrimoniului;
Comisia de monitorizare a absențelor elevilor
pentru prevenirea absenteismului și
abandonului școlar;
 Comisia de recepție a bunuri materiale şi de
recepție a lucrărilor de investiții sau reabilitare;
 Comisia pentru programarea activităților din
săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun.”;
 Comisia de disciplină.




relații de subordonare stabilite prin legii, regulamente, metodologii; APE – Asociația Părinților Elevilor de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș

