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                                                                                                                              Aprobat C.P din data de 06.09.2018 

                                                                                                                       Avizat C.A. din data de 07.09.2018  

                                                                                                                                                     Director, 

                                                                                                                                           Prof. LIVIU POPA   

  

 

COMISII PERMANENTE SI ATRIBUŢIILE MEMBRILOR 

AN ȘCOLAR 2018/2019 

 

ATRIBUŢII - Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 

- coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurarea calităţii, conform 

criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare ; 

- elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară ; 

- elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei ; 

- cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în asigurarea calităţii . 

Componenta comisiei: 

 Prof. Preda Corina-Elena – responsabil ; 

 Prof. Porojan Ionela-Aurelia – membru ; 

 Prof. Muscalu Marina-Aida  – membru ; 

 Prof. Popescu Liliana-Nicoleta – membru; 

 Manole Liviu Constantin – părinte; 

 Popescu Ionuț – reprezentantul Consiliului Local;  

 Prof. Stan Ion-Rafael – reprezentant sindical. 
 

 

ATRIBUŢII - Comisia pentru curriculum  

(1).Subcomisia de încadrare şi orar : 

- asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile linie cadru ; 

- verifică respectarea prevederilor legale privind constituirea catedrelor ; 

- asigură completarea corectă a fişei de vacantare, respectiv încadrare; 

- întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe parcursul 

activităţii şcolare a elevilor ; 
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- asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară ; 

- programează profesorii şi elevii de serviciu pe şcoală astfel încât să se asigure permanenţa pe 

toată perioada de activitate şcolară. 

Componenta comisiei: 

 Prof. Diaconescu Simona-Cristina 

 Prof. Boloajă Carmen 

 Prof. Preda Manuela 

 Prof. Baltac Sorina 

 

ATRIBUŢII - Comisia pentru curriculum  

(2).Subcomisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale a şcolii :  

- elaborează pachetele opţionale pentru CDŞ ; 

- definitivează lista disciplinelor CDŞ pe clase şi opţiuni ; 

- elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei de şcolarizare a unităţii . 

Componenta comisiei: 

 Prof. Bobleagă Nicoleta 

 Prof. Porojan Ionela 

 Prof. Bădescu Diana 

 Prof. Ionescu Ștefania 

 Prof. Neamțu Elena 

 

ATRIBUŢII - Comisia pentru curriculum  

(3).Subcomisia pentru alegerea manualelor alternative : 

- verifică permanent dacă manualele alese de profesori sunt în concordanţă cu lista manualelor 

aprobate de MEN ; 

- informează în timp util profesorii privind oferta de manuale alternative ; 

- centralizează necesarul de manuale gratuite ; 

- stabileşte repartizarea pe clase a manualelor gratuite . 

Componenta comisiei: 

 Prof. Vasile Roxana-Nicoleta 

 Prof. Boloajă Carmen 

 Prof. Ionescu Ștefania 

 Prof. Dinescu Ioana 
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ATRIBUŢII - Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare: 

 Consilier educativ- prof.  Bobleagă Nicoleta 

(1).Subcomisia diriginţilor : 

- asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi prin 

activităţi extraşcolare ;  

- asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia ; 

- diversifică modalităţile de colaborare cu familia ; 

- contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor ; 

- organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma 

curriculară ; 

- consultarea părinţilor la stabilirea CDŞ , alcătuirea schemelor orare ale clasei şi programul 

şcolar al elevilor ; 

- activarea părinţilor prin intermediul Asociaţiei de părinţi pentru sprijinirea şcolii în activitatea 

de îmbunătăţire a performanţei şcolare şi a frecvenţei elevilor, în organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor extracurriculare ; 

- lecţii deschise pentru părinţi, serbări aniversare, activităţi sportive ; 

- consultaţii pedagogice ; 

- corespondenţa cu părinţii ; 

- lectorate cu părinţii ; 

- reuniuni comune cu elevi şi părinţi. 

Componenta comisiei: 

 Prof. Boloajă Carmen-Claudia – clasa a V-a A 

 Prof. Stroie Daniela– clasa a V-a B 

 Prof. Tican Cătălin-Ionel – clasa a VI-a A 

 Prof. Stan Ion-Rafael – clasa a VI-a B 

 Prof. Surdu Mihaela – clasa a VII-a A 

 Prof. Porojan Ionela – clasa a VII-a B 

 Prof. Tudor Maria – clasa a VIII-a A  

 Prof. Bobleagă Nicoleta clasa a VIII-a B 

 

 

ATRIBUŢII - Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare: 

(2).Subcomisia pentru activităţi educative extraşcolare : 

- facilitează participarea la viaţa socială a clasei, şcolii şi comunităţii locale ; 

- asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc.; 

- organizează activităţi educative extraşcolare în colaborare cu Consiliul elevilor, Consiliul 

reprezentativ al părinţilor, ONG-uri etc. 

Componenta comisiei: 
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 Prof. Bobleagă Nicoleta – coordonator 

 Prof. Marcu Vasilica 

 Prof. Vasile Roxana 

 Prof. Chirvasiu Silvia 

 Prof. Dinescu Ioana 

 Prof. Badea Denisa 

 Prof. Ionescu Ștefania 

 Prof. Mircea Georgiana 

 

ATRIBUŢII - Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare: 

(3)Subcomisia pentru consiliere şi orientare profesională : 

- colaborează cu Consiliul elevilor şi Consiliul reprezentativ al părinţilor ; 

- asigură participarea motivată la iniţierea şi la derularea propriului traseu de învăţare ; 

- realizează consilierea şi orientarea profesională a elevilor ; 

- asigură consiliere în alegerea carierei ; 

- asigură consiliere pentru elevi performanţi ; 

- asigură dezvoltarea unor strategii personale de evitare a eşecului şcolar. 

Componenta comisiei: 

 Prof. Tudor Maria – clasa a VIII-a A  

 Prof. Bobleagă Nicoleta clasa a VIII-a B 

 

ATRIBUŢII - Comisia pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare: 

(4)Subcomisia pentru activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare: 

- centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la olimpiadele şcolare, 

sesiuni de comunicări sau la alte concursuri recunoscute de MENCS ; 

- asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale şcolare şi extraşcolare. 

Componenta comisiei: 

 Prof. Bobleagă Nicoleta – coordonator  

 Prof. Stan Ion-Rafael 

 Prof. Surdu Mihaela                                    Prof. Vâlcea Melania 

 Prof. Radu Dorilena                                    Prof. Stroie Daniela 

 Prof. Boloajă Carmen                                 Prof. Vuță Ileana 

 Prof. Badea Denisa                                       

 Prof. Chirvasiu Silvia 

 Prof.  Porojan Ionela 
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ATRIBUŢII- Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar : 

- elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul 

Operaţional al Unităţii privind reducerea fenomenului violenţei ; 

- intervine în cazul conflictelor dintre elevi ; 

- aduce la cunoştinţă dirigintelui şi Comitetului reprezentativ al părinţilor abaterile disciplinare 

ale elevilor pentru sancţionare conform prezentului regulament ; 

- propune Consiliului Profesoral sancţiunile ; 

Componenta comisiei: 

 Director, prof. Popa Liviu 

 Prof. Mircea Georgiana  - responsabil  

 Prof. Tican Cătălin-Ionel 

 Prof. Stan Ion-Rafael 

 Prof. psihopedagog, Gardin Florin 

 Agent şef Secția nr.4 Poliție 

 Chirică Liviu 

 

ATRIBUŢII- Comisia de apărare împotriva incendiilor (PSI): 

- asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind măsurile de apărare împotriva 

incendiilor ; 

- coordonează măsurile de apărare împotriva incendiilor ; 

- urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de către personalul unităţii a măsurilor de apărare 

împotriva incendiilor . 

Componenta comisiei: 

 Prof. Stan Ion-Rafael –  responsabil comisie 

 Prof. Tican Cătălin 

 Căpăţînă Gina – secretar 

 Petriu Sorin – îngrijitor 

 Ilie Florentina – îngrijitor 

 Din Elena – îngrijitor 

 Surcel Gabriela – îngrijitor  
 

ATRIBUŢII- Comisia pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice : 

- sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională ; 

- informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi prevederile 

curriculumului naţional ; 

- consiliază noile cadre didactice în activitatea educativă pentru dezvoltarea personalităţii 

elevilor ; 

- informează cadrele didactice privind documentele de reformă a învăţământului ; 

- asigură circulaţia informaţiei în şcoală şi CCD privind perfecţionarea ; 

- asigură perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice moderne . 
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Componenta comisiei: 

 Prof. Badea Denisa – responsabil  

 Prof. Surdu Mihaela 

 Prof. Neamțu Elena 

 Prof. Muscalu Aida 

 Prof. Ghighilă Florin 

 Prof. Dascălu Luminița 

 

ATRIBUŢII- Comisia de protecţie civilă : 

- asigură instruirea periodică a personalului şi a elevilor privind măsurile de apărare în situaţii 

de urgenţă ; 

- coordonează măsurile de apărare în situaţii de urgenţă ; 

- urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de către personalul unităţii a măsurilor de apărare 

în situaţii de urgenţă ; 

Componenta comisiei: 

     Director, Prof. Popa Liviu 

 Prof. Neamțu Elena 

 Prof. Porojan Ionela 

 Prof. Dascalu Luminita 

 Prof. Demergian Cristian 

 Prof. Bobleagă Nicoleta 

 Prof. Ionescu Ștefania 

 Prof. Dinescu Ioana 

 

ATRIBUŢII- Comisia de salarizare, încadrare şi acordare a burselor şi a altor ajutoare 

ocazionale : 

- aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor beneficiari de burse sau de alte forme de 

sprijin, asigurând respectarea legislaţiei în vigoare. 

Componenta comisiei: 

 Director, prof. Popa Liviu 

 Marin Florina-Daniela – administrator financiar 

 Căpăţînă Gina-Andreea – secretar 

 

ATRIBUŢII- Comisia pentru achiziţii publice : 

- elaborează documentele necesare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice şi asigură 

achiziţionarea diferitelor bunuri şi servicii, atunci când este cazul, confirm legilor în vigoare ; 
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Componenta comisiei: 

 Prof. Ionescu Ștefania 

 Căpățînă Gina-Andreea – secretar  

 Marin Florina-Daniela – administrator financiar 

 

ATRIBUŢII- Comisia de recepţie şi inventariere a bunurilor achiziţionate : 

- verifică şi face recepţia bunurilor şi materialelor la achiziţionarea lor, pe baza documentelor 

primite de la furnizor ; 

- asigură întocmirea notei de Intrare Recepţie a bunurilor primite; 

Componenta comisiei: 

 Director, Popa Liviu - preşedinte 

 Prof. Muscalu Aida 

 Căpăţînă Gina-Andreea –secretar  

 Gestionar, prof. Bobleagă Nicoleta 

  

ATRIBUŢII- Comisia de casare :  

- verifică şi face casarea bunurilor şi materialelor achiziţionate din unitate în funcţie de perioada 

lor de durabilitate . 

Componenta comisiei: 

 Director, prof. Popa Liviu 

 Prof. Marcu Vasilica 

 Prof. Ionescu Ștefania-Elena 

 Prof. Neamţu Elena 

 Prof. Stan Ion-Rafael 

ATRIBUŢII- Comisia pentru educatie sanitara :  

- monitorizeaza starea de sanatate a elevilor si propune masuri eficiente de ameliorare a 

acesteia; 

- colaboreaza cu specialistii caabinetului medical al scolii, precum si cu ceilalti factori 

implicaţi si se informeaza reciproc asupra problemelor de sanatate ale elevilor; 

- urmareste implementarea programelor educative speciale adresate elevilor (combaterea 

consumului de tutun, alcool si draguri) si sprijina cadrele didactice in proiectarea si 

derularea acestor programe. 

Componenta comisiei: 

 Prof. Stroie Teodora-Daniela – responsabil  

 Prof. Fluturel Adina 

 Prof. Chirvasiu Silvia 

 Prof. Neamţu Elena 

 Prof. Muscalu Aida 

 Prof. Mitrică Ancuța 
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 Prof. Badea Denisa 

 Prof. Benga Georgeta-Mirela 

 

ATRIBUŢII- Comisia pentru protecţia, sănătatea şi siguranţa muncii (PSSM) : 

- prelucrarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi, ţinând 

cont de riscurile şi accidentele ce pot interveni; 

- organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni); 

- efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către 

conducătorii activităţilor); 

- prezentarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în 

şcoală şi în afara şcolii; 

- asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu 

administraţia locală. 

Componenta comisiei: 

 Prof. Badea Denisa 

 Prof. Chipuc Viorel-Ionuț 

 Prof. Tudor Maria 

 Prof. Surdu Mihaela 

 

ATRIBUŢII- Comisia pentru rezolvarea contestaţiilor : 

- primeste si rezolva contestatiile la diferite examene, olimpiade sau concursuri scolare    

Componenta comisiei: 

 Director, prof. Popa Liviu 

 Prof. Porojan Ionela 

 Prof. Tican Cătălin-Ionel 

 Prof. Chirvasiu Silvia 

 Prof. Radu Dorilena 

 

ATRIBUŢII- Comisia pentru SIIIR : 

- opereaza la timp, gestioneaza, monitorizeaza SIIIR - Sistemul Informatic Integrat al 

Învăţământului din România in programul stabilit de M.E.N. 

 

 Marin Florina-Daniela – administrator financiar 

 Căpăţînă Gina -secretar –responsabil  

 

 

 

Comisii metodice pe discipline/arii curriculare: 

 
 Comisia metodica la învățământul preșcolar – resp. prof. Muscalu Marina-Aida 

 Comisia metodică la învățământul primar  – resp. prof. Mircea Georgiana  
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 Comisia diriginţilor – resp. prof. Bobleagă Nicoleta 

 Comisia metodică pentru aria curriculară „Limbă şi comunicare” (Limba şi 

literatura română, Lb. Franceză, Lb. Engleză) – resp. prof. Porojan Ionela-Aurelia 

 Comisia metodică pentru aria curriculară „Om şi societate” – (catedrele de Istorie, 

Cultură civică, Geografie, Religie) - resp. prof. Surdu Mihaela 

 Comisia metodică pentru aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe” (catedrele de 

Fizică, Chimie, Biologie, Matematică) – resp. prof. Stroie Teodora-Daniela. 

 Comisia metodică pentru ariile curriculare Arte, Tehnologii, Educaţie fizică 

(catedrele de Ed. tehnologică, Ed. plastică, Ed. muzicală, Ed. fizică) – resp. prof. 

Tudor Maria 

Secretarul Consiliului Profesoral –Prof. Ionescu Ștefania 

Secretarul Consiliului de Administaţie- Prof. Ionescu Ștefania 

Programul „Cornul şi laptele” – responsabil - secretar, Căpăţînă Gina-Andreea 

Programul „Mere” – responsabil - secretar, Căpăţînă Gina-Andreea 

Responsabil monitorizare absențe – responsabil - secretar, Căpăţînă Gina-Andreea 

Responsabili cu distribuirea şi evidenţa manualelor şcolare : prof. Vasile Roxana 

 (cls. O – IV ) ; prof. Stan Ion-Rafael  (cls. V – VIII ) 

Responsabili cu serviciul pe şcoală : prof. Dascălu Luminița (cls. O– IV) ; prof. Tudor 

Maria (cls. V – VIII). 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. LIVIU POPA 


