
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI 

COMUNA LEȚCANI, JUDEȚUL IAȘI 

 

                                                           DECIZIA NR.29 

 

Directorul Școlii Gimnaziale Lețcani, profesor Ovidiu Ursache, 

Având în vedere: 

                        - prevederile Legii educației naționale nr.1/2011; 

                        - Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar 

aprobat prin OMEN 5079/2016; 

                        - Regulamentul (intern) de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale Lețcani ; 

                        - organigrama și statele de funcții ale Școlii Gimnaziale Lețcani; 

                        - încadrarea cu personal didactic și didactic auxiliar pentru anul școlar 2019-2020; 

                        - avizul consiliului profesoral emis în ședința din data de  2 septembrie 2019; 

                        - hotararea consiliului de administratie din data de  2 septembrie 2019; 

În temeiul art. 96 din ROFUIP aprobat prin OMEN 5079/2016 

 

DECIDE: 

Art.1.Pe data adoptării prezentaei decizii, la nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani se constituie 

următoarele comisii cu caracter permanent: 

a)Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră formată din: 

1) prof.Ursache Ovidiu-director 

2) prof.Neculai Ramona-resp cu activitatea de formare a personalului didactic 

3) prof. înv. primar Avasilinei M. responsabil  la nivelul Școlii Gimnaziale Cogeasca 

4) educ. Pocora Irina.-resp comisie met. a educatoarelor 

5) prof. înv.primar Pristanda Cezara-resp. com. met. a învățătorilor 

6) prof. Archip Mihaiela- șef cat. Limba și lit. română 

7) prof. Romașcu Hermina-șef cat. Matematică și informatică 

8) prof. Andriescu Dorina-șef cat. Științe și ed. tehnologică 

9) prof Gavrilă Nicoleta -șef cat. Om și societate 



10)  Bejenaru Marinela- șef compartiment secretariat-resurse umane 

11) prof. Secuianu Ionela-șef catedră ed. fiz., ed.muz. și ed. plastică 

12) prof. Mihăilă Roxana resp. com. met. consiliere și orientare ( a diriginților) 

13) prof. Morariu Cecilia-șef catedră limbi moderne și limba latină 

         b)  Comisia pentru proiecte și programe educative având următoarea componență: 

                 1)  prof. Neagu Alina-coord. programe și proiecte educative 

                 2) Bejinariu Oana-resp. act educativă Școala Gimnazială Cogeasca 

                 3) prof. Mihăilă Roxana- resp. com. met. pt consiliere și orientare 

                 4) prof. Gavrilă Nicoleta-resp. proiecte europene 

                 5) prof. Secuianu Ionela profesor de muzică 

                 6) prof. înv. primar Irimița Mioara- resp act. ed. la înv. primar  

                 7) prof. Miron Dragoș- resp activit. sportivă 

                 8) prof. înv. preșcolar Cristea Anișoara- resp. act. ed. la înv. preșcolar 

            c) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității din care fac parte: 

                 1) prof. Duduman Marina-director adj.-coordonator 

                 2) prof. Găbăroi Dorin-responsabil cu prevenirea violenței la Școala Gimnazială Cogeasca    

                 3) prof. Neagu Alina- coord. programe și proiecte educative-membru 

                 4) Pruteanu Florentina –resp. comisia pentru integritate și cu activitatea de educație și 

consiliere juridică 

                 5) prof. Onofrei Ioan-resp. cu disciplina și prevenirea violenței în rândul elevilor 

                 6) prof. Gavrilă Nicoleta- resp. cu prevenirea discriminării și promovarea interculturalității 

                 7) prof.Romașcu Hermina -resp. comisie de etică profesională  

                  8) prof. înv. primar Borș Emil-resp. cu integritatea și eliminarea faptelor de corupție la 

Școala Gimnazială Cogeasca 

                  9)  Moroșanu Daniel -reprezentant al părinților   

           d) Comisia pentru securitate, sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență și 

siguranță în mediul școlar formată din: 

                   1) prof. Duduman Marina-director adjunct-coordonator 

                   2) prof. Oancea Felix-responsabil cu asigurarea îndeplinirii condițiilor, pregătirea și 

depunerea documentațiilor și obținerea autorizațiilor de funcționare, de securitate la incendii și pe linie 

de SSM; 



                   3) Drenceanu Sorina-administrator de patrimoniu -resp. privind îndeplinirea condițiilor 

legale și realizarea demersurilor pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor de funcționare; 

                   4) Andriescu Dorina-responsabil cu probleme de securitate în muncă a elevilor și a 

personalului; 

                    5) Harasim Elena-profesor de educație tehnologică-responsabil cu respectarea normelor 

SSM pe timpul activităților practice și a normelor sanitare privind alimentația publică; 

                   6) Bejenaru Cornel-responsabil cu siguranța în mediul școlar (verificarea și autorizarea 

instalațiilor, centralelor termice și a echipamentelor, siguranța transportului,  accesul în incinta școlii și 

părăsirea acesteia de către elevi în timpul programului, îndepărtarea câinilor comunitari din incinta 

școlii, eliminarea oricăror factori de risc privind accidentele din unitatea de centru și din unitățile 

arondate etc.) 

                   7) prof. Miron Dragoș-responsabil cu respectarea normelor de SSM și eliminarea  

riscurilor de accidente pe terenul/în sala de sport, în timpul orelor/activităților sportive,  al pauzelor, al 

deplasării la și de la activitățile sportive desfășurate în afara școlii 

                   8) Cristea Anișoara –resp cu activitatea pe linie de SSM și SU la Grădinița Lețcani 

                   9) Pruteanu Florentina-resp. cu activitatea pe linie de SSM și SU la Școala Primară 

Bogonos  

                   10) Ursu Gabriela- asistent medical și resp. pe linie de acordare  prim ajutor 

                   11). Pomârleanu Ciprian-responsabil cu activitatea pe linie de SSM și SU Școala primară 

Cucuteni 

                   12). prof. Munteanu Elena-resp. cu activitatea  de educație pentru sănătate și asigurarea 

asistenței medicale primare pentru elevii și angajații școlii 

Art.2 Se constituie urmatoarele comisii/colective de lucru care vor coordona activitatea pe 

domenii de activitate, în anul școlar 2019-2020: 

a) Comisia pentru evidența, cuprinderea și frecvența elevilor la cursuri, precum și pentru 

preîntâmpinarea cazurilor de abandon școlar: 

1. Ursache Ovidiu- director-coordonator 

2. Duduman Marina director adjunct 

3. Bejenaru Marinela- secrtar șef 

4. Petrișor Irina-coordonator Școala Gimnazială Cogeasca 

5. Șerban Petrică- reprezentant al părintilor 

6. Cristea Anișoara- coord. Grădinița cu Program Normal Lețcani 

7. Boboc Cristina-resp. recensământ, înscriere, școlarizare și frecvență înv.preșcolar și 

primar Școala Cogeasca  

8. Pruteanu Florentina -coordonator Scoala Primara Bogonos 

9. Pomârleanu Ciprian-coord. Școala Primară Cucuteni 

b) Comisia pentru întocmirea/completarea/verificarea/selecția/arhivarea documentelor 

școlare 

1 .Bejenaru Marinela-secretar șef-responsabil 

2. Drenceanu Sorina-administrator de patrimoniu 

3. Borș Rodica- administrator financiar 

4. Oancea Felix- Școala Gimnazială Cogeasca 



5. Crauciuc Bujor Cătălin-informatician 

       c) Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar  

               1. prof. Duduman Marina director adjunct-coordonator 

               2. Găbăroi Dorin- prof., responsabil la nivelul Școlii Cogeasca 

               3. Onofrei Ioan –responsabil la nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani 

               4. Miron Dragoș- profesor ed. fizică 

               5. Mihăilă Roxana-resp comisia diriginților 

               6. Pruteanu Florentina- Școala Bogonos  

               7. Bejenaru Cornel-șofer       

          d) Comisia pentru orientare școlară 

                  1. Șurubaru Camelia –prof. diriginte-responsabil 

                  2. Neagu Alina -prof. diriginte 

                  3.Găbăroi Dorin  -  prof. diriginte   Școala Cogeasca      

            e) Colectivul pentru eficientizarea sistemului informațional și marketing educațional   

                 1. Ursache Ovidiu-director 

                 2. Șurubaru Camelia-profesor-responsabil cu funcționarea și utilizarea sistemelor 

informatice 

                 3. Bejenaru Marinela-secretar șef-responsabil cu primirea stocarea și 

comunicare/transmiterea informatiilor, respectiv cu asigurarea accesului la informațiile de interes 

public 

                 4. Crauciuc Bujor Cătălin-Informatician; 

                 5. Șefii de catedre/comisii metodice/colective de lucru/compartimente/coord. de structuri-

asigură transmiterea informațiilor de la și spre membrii acestora 

f) Comisia pentru proiecte și parteneriate europene 

                   1. Gavrilă Nicoleta- profesor-coordonator 

                   2. Crețeanu Teodora-prof. Școala Cogeasca  

                   3. Mihăilă Roxana-profesor 

                   4. Neagu Alina-profesor 

                   5. Păduraru Roxana-prof. înv. primar 

          g) Comisia pentru asigurarea, păstrarea și utilizarea manualelor școlare 

                    1. Drenceanu Sorina - responsabil la nivelul UPJ 



                    2. Pristanda Cezara - bibliotecar 

                    3. responsabilii cu manualele de la nivelul structurilor arondate și de la nivelul 

catedrelor/comisiilor metodice   

          h) Comisia pentru actualizarea  PDI și a ofertei educaționale 

                     1. Ursache Ovidiu-director 

                     2. Duduman Marina-director adjunct 

                     3. Coordonatorii de structuri 

                     4. Resp com.met./catedre 

                     5. Șerban Petrică-reprez. părinților 

                     6 . Babă Costică,  Noțingăr Ion, Bejenaru M.-reprez. admin. publice locale        

              i) Comisia pentru actualizarea și aplicarea regulamentelor școlare și a procedurilor 

operaționale proceduri 

                     1. Ursache Ovidiu- director 

                      2. Duduman Marina - director adjunct 

                      3.  Borș Emil - resp. la nivelul Școlii Cogeasca 

                      4. Bejenaru Marinela- secretar sef 

                      5. Pruteanu Florentina-prof. înv. primar 

                       7. Lupu Elena- educ., reprez. ciclului preșcolar 

                  j) Comisia pentru întocmirea /avizarea documentațiilor privind achizițiile de produse, 

servicii sau lucrări și decontarea acestora  

                 1. Duduman Marina –director adjunct 

                 2. Borș Rodica- administrator   

                   k) Comisia pentru dezvoltarea și gestionarea bazei didactico-materiale, gospodarire 

și înfrumusețare 

                       1. Ursache Ovidiu-director  

                       2. Duduman Marina-director adjunct 

                       3. Drenceanu Sorina-administrator de patrimoniu. 

                       4. Borș Rodica-administrator financiar 

                       5. Coordonatorii structurilor arondate  

                       6. Profesorii de educație tehnologică, biologie și ed. fizică                  

                       7. Diriginții/invățătorii/educatoarele claselor/grupelor 

                       8. Bejenaru Corneliu 



                      l) Comisia pentru organizarea și asigurarea transportului în conditii de siguranță al 

elevilor  

                          1. Duduman Marina-director adjunct 

                          2. Miron Dragoș-profesor -manager de transport 

                           3. Bejenaru Cornel-conducător auto 

                           4.Personalul desemnat să însoțească elevii, conform graficului, în timpul transportului 

                           5. Diriginții/învatatorii/educatoarele claselor/grupelor 

                           6. Profesorii/învățătorii de serviciu 

                      m) Comisia pentru recunoasterea și echivalarea creditelor obtinute în activitatea de 

formare 

                           1.Ursache Ovidiu-director 

                           2. Neculai Ramona-profesor  resp. cu formarea profesională 

                           3. Metodistul desemnat de către CCD 

                       n) Comisia pentru pregatirea și organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare 

                            1. Romașcu Hermina-profesor-responsabil 

                            2.Turtă Dora-profesor Școala Cogeasca 

                            3.Miron Dragoș-profesor 

                            4. Crivoi Mihaela-prof. înv. primar 

                            5. Responsabilii cu organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare de la nivelul 

fiecărei catedre/comisii metodice/structură arondată 

                       o) Comisia pentru identificarea, evaluarea si monitorizarea copiilor cu CES 

                             1.Andriescu Dorina-profesor-coordonator 

                             2. Andreiescu Nicoleta-prof. înv. primar Școala Cogeasca 

                             3. Ciorap Irina-educatoare 

                     p) Comisia pentru coordonarea acțiunilor din cadrul SNAC 

                             1. Andriescu Dorina-profesor 

                             2. Cobiliță Anca prof. înv. primar 

                             3.Cristea Anișoara-educatoare 

                             4 .Gavrilă Nicoleta-profesor de religie  

                      r) Comisia pentru acordarea burselor, rechizitelor si a altor drepturi pentru elevi 

                              1.Duduman Marina-director adjunct-presedinte 



                              2. Bejenaru Marinela-secretar sef  

                              3.Drenceanu Sorina-gestionar 

                              4. Bors Rodica-administrator financiar 

                              5. coordonatorii de structuri și dirigintii/învățătorii claselor 

                      s) Comisia pentru inițierea, avizarea, promovarea și realizarea parteneriatelor 

educaționale 

                                1. Duduman Marina-director adjunct 

                                2. Neagu Alina-coordonator programe educative 

                                3. Gavrilă Nicoleta- profesor 

                                4.  Bejenariu Oana prof Școala Cogeasca 

                                5.  Mihăilă Roxana-profesor   

                          t) Comisia pentru promovarea diversității, nondiscriminării și a 

interculturalității 

                                 1.Gavrilă Nicoleta -profesor-coordonator 

                                 2. Mihăilă Roxana-profesor 

                                 3. Bejenariu Oana - prof. Școala Cogeasca 

                             

                           ț) Comisia pentru prevenirea consumului de plante etnobotanice sau alcool și a 

fumatului                  1. Munteanu Elena-profesor-coordonator 

                                   2.  Buruiană Mihaela -profesor Școala Cogeasca 

                                   3. Diriginții/învățătorii claselor 

                            u) Comisia pentru utilizarea tehnologiilor AEL  

                                    1. Surubaru Camelia –profesor coordonator 

                                    2. Romașcu Hermina-profesor 

                                    3. Turtă Dora-prof. Școala Cogeasca 

                                    3.Crauciuc Bujor Cătălin-informatician 

                              x) Comisia pentru relansarea activității sportive 

                                    1. Miron Dragoș- profesor, coordonator 

                                    2. Găbăroi Dorin profesor  Școala Cogeasca 

                                    3. prof.  Butnaru Roxana      



                                z) Comisia pentru proiectarea, organizarea si evaluarea activitatilor cuprinse 

in programaul “Scoala altfel”: 

                                     1. Neagu Alina-coord. programe educative 

                                     2. Duduman Marina –profesor 

                                     3. Bejenariu Oana-profesor Școala Cogeasca 

                                     4. Pristanda Cezara/Ursache Cristina-prof. înv. primar 

                                     5. Crivoi Mihaela- Școala Bogonos 

                                     6. Dirigintii/invățătorii/educatoarele (claselor de elevi/grupelor de preșolari) 

                                 y) Comisia pentru colectarea/introducerea datelor în SIIIR 

                                       1. Duduman Marina-director adjunct-președinte 

                                       2. Bejenaru Marinela-secretar șef 

                                       3. Drenceanu Sorina-administrator de patrimoniu 

                                       4. Bors Rodica-administrator financiar  

                                       5. Crauciuc Bujor Cătălin-informatician 

                                       6.  Petrișor Irina-prof. coord. Școala Cogeasca 

                                   W) Colectivul de pregătire și organizare a acțiunilor și evenimentelor 

importante cuprinse în programele de activități educative și culturale ale școlii    

                                           1. Ursache Ovidiu-director (coordonator)  

                                           2. Duduman Marina-director adjunct 

                                           3 Neagu Alina-coord. programe educative 

                                           4.  Darie Alexandrina- Școala Gimnazială Cogeasca 

                                           5. Pristanda Cezara- profesor pentru învățământul primar 

                                           6. Crivoi Mihaela –Școala Bogonos 

                                           7. Bejenaru Marinela- secretar șef, reprez primar în CA 

                                           8. Borș Rodica- admin.financiar 

                                           9. Drenceanu Sorina-admin. de patrimoniu 

                                aa) Comisia pentru încadrare/salarizare/promovare/reîncadrare a 

personalului 

1. Bejenaru Marinela-secretar șef 

2. Borș Rodica - administrator financiar 

3. Romașcu Hermina – reprezentantul organizației de sindicat                         



      Art. 3 Se numesc responsabili cu organizarea și monitorizarea activității în diferite domenii 

de activitate 

1. Coordonator programe și proiecte educative:  prof  Neagu Alina 

2. Responsabili privind respectarea programului și organizarea serviciului pe școala: 

- director adjunct prof Duduman Marina 

- prof.Petrișor Irina -coordonator Școala Gimnazială Cogeasca 

- prof Andriescu Dorina 

- prof -înv. primar Fuștei Maria-la învățământ primar 

- coordonatorii structurilor arondate 

           3. Secretari ai consiliului profesoral: 

                - Irimița Mioara-învățătoare 

                - Bejenaru Marinela-secretar șef 

                - Darie Alexandrina.prof înv. primar Școala Cogeasca 

            4. Responsabili privind transparența decizională, activitatea cu publicul si furnizarea 

informatiilor de interes public: 

               - Ursache Ovidiu-director 

               - Duduman Marina-director adjunct 

               - Bejenaru Marinela-secretar șef 

               - coordonatorii structurilor arondate        

            5. Responsabili privind activitatea pe linia securității/sănătății în muncă, a protecției 

civile, a situațiilor de urgență, (inclusiv pe linie de PSI) și siguranța în mediul școlar: 

                - dir. adjunct Duduman Marina-responsabil din partea conducerii executive și lucrător 

desemnat potivit legislației în domeniul SSM la nivelul UPJ. 

                - Drenceanu Sorina-admin. de patrimoniu 

                - prof. Petrișor Irina-coordonator al Școlii Gimnaziale Cogeasca         

                - Cristea Anișoara-responsabil la nivelul Gradinitei Lețcani 

                - Pruteanu Florentina-responsabil la nivelul Școlii Primare Bogonos 

                - Pomârleanu Ciprian Școala Primară Cucuteni 

                - Oancea Felix-profesor, responsabil cu obținerea autorizațiilor/avizelor de funcționare și 

gestionarea riscurilor  

                - Bejenaru Cornel-responsabil cu accesul în încinta școlii,verificarea centralelor/a 

instalațiilor, prevenirea SU și eliminarea oricăror factori de risc de accidente 

            6. Responsabili cu formarea continuă a personalului, 

                 - Neculai Ramona-coordonator 



            7.  Responsabili cu monitorizarea notării elevilor 

                 - Munteanu Elena-pentru gimnaziu 

                 - Buruiană Mihaela pentru Școala Cogeasca 

                 - Zaharia Simona-pentru inv. primar  

                  - Pruteanu Florentina-pentru Școala Bogonos                       

             8. Responsabili privind organizarea activității de colaborare și a lectoratelor cu părinții 

                  - Lupu Elena-pentru inv preșcolar 

                  - Cobiliță Anca- pentru înv. primar 

                  - Mihăilă Roxana-pentru inv gimnazial 

                  - Dobândă Daniela Școala Cogeasca 

                  - Crivoi Mihaela-Școala Bogonos     

             9. Manager de transport- prof.  Miron Dragoș 

             11. Coordonator al activității Consiliului elevilor Prof.  Butnaru Roxana 

             12. Responsabili cu verificarea și consemnarea situațiilor speciale în condica de 

prezență- -director adjunct 

              -Bejenaru Marinela-secretar șef 

               -coordonatorii structurilor arondate 

               -profesorul/învățătorul/educatoarea de serviciu  

             13 Consilier de integritate    prof. Șurubaru Camelia 

             14. Cercetarea științifico-metodică și activitatea publicistică la nivelul UPJ 

                             Prof. Ursache Ovidiu 

Responsabilitatea scrierii în condică a orarului zilnic revine educatoarei/învățătorului/ 

profesorului de serviciu, care au obligația de a verifica și certifica prin semnătură completarea și 

semnarea de către cadrele didactice a condicii, la sfârșitul programului , când aceasta este predată, 

odată cu cataloagele la secretariat. Directorul adjunct, respectiv coordonatorul structurii arondate 

verifică  și consemnează situațiile speciale care îi sunt aduse la cunoștință de către profesorii 

/învățătorii/educatoarele de serviciu sau care sunt constatate direct, semnând pentru director.  În 

perioada vacanțelor aceste atribuții se exercită de către secretarul șef sau de către înlocoitorul acestuia. 

În primele cinci zile din luna următoare celeia pentru care urmează a fi întocmite statele de plată 

secretarul șef și coordonatorii de structuri, pe baza cosemnărilor din condică, întocmesc pontajele  care 

sunt verificate și aprobate de către doamna director adjunct. Se interzice plata orelor neefectuate sau a 

celor care nu sunt semnate la data aprobării pontajelor.         

            15. Responsabil cu gestionarea deșeurilor  

           - la școlile Lețcani, Bogonos și Grădinița Lețcani- Bejenaru Corneliu 



           - la școlile Cogeasca și Cucuteni-Alexa Ion    

            16. Responsabil cu păstrarea și aplicarea ștampilei școlii- Bejenaru Marinela 

             17. Responsabil privind organizarea programului cu publicul, stabilirea audiențelor și 

asigurarea permanenței în școala- Duduman Marina, director adjunct și Bejenaru Marinela-secretar 

șef  

              18. Responsabil cu gestionarea și utilizarea SSL -  Crauciuc Bujor Cătălin-informatician 

              19. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal-prof. înv. primar Păduraru 

Roxana   

Art. 4 Se stabilesc responsabilitățile pe care le vor exercita la nivelul unității cadrele didactice 

și celelalte categorii de personal de la Școala Cogeasca așa cum sunt menționate în documentul anexat, 

care este anexă la prezenta decizie. 

Art. 5 Pe langa comisiile/colectivele de lucru constituite si responsabilitatile stabilite conform 

articolelor 1, 2 și 3 din prezenta decizie, la nivelul unității își desfășoară activitatea și alte organisme 

de lucru/structuri funcționale constituite prin acte interne de autoritate emise in aplicarea/cu 

respectarea normelor legale în materie; 

Art.6 Comisiile/colectivele de lucru constituite si responsabilii pe domenii de activitate 

stabilite/nominalizați prin prezenta decizie sau prin alte acte interne de autoritate adoptate/emise in 

conditiile legii au obligatia de a proiecta, de a organiza si de a coordona activitatea in domeniile in 

cauza în conformitate cu actele normative specifice, evaluand si raportand periodic asupra rezultatelor 

obtinute sau cu privire la problemele si tendintelle semnalate si in legatura cu masurile intreprinse 

pentru ameliorarea situatiei. Regulamentele proprii de organizare si functionare precum si procedurile 

de lucru sunt elaborate , cu respectarea normelor legale si a ROF- Scoala Gimnaziala Letcani, de catre 

seful/responsabilul comisiei/compartimentului, se supun avizarii organismului de lucru în cauza si se 

prezinta pentru aprobare consiliului de administratie sau directorului scolii. Atributiile si 

responsabilitatile sefilor si membrilor structurilor functionale constituite prin prezenta decizie sunt cele 

stabilite prin normele legale specifice, prin ROF-Scoala Gimnaziala Letcani sau prin actele interne de 

autoritate iar exercitarea acestora de catre cei nominalizati se include fara alta formalitate in fisele 

posturilor acestora, producand efectele juridice corespunzatoare. 

Art. 7 Secretarul șef va comunica prezenta decizie fiecaruia dintre angajatii nominalizati și 

întregului personal al școlii. 

 

Data astazi, 6 septembrie 2019         

                         DIRECTOR,                                                  VIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                  PROF. OVIDIU URSACHE                                                     Secretar șef, 

                                                                                                                Bejenaru Marinela 

                 

                        


