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Nr. 503/18.09.2017 

 

COMPONENŢA COMISIILOR - ANEXA NR. 3 

COMISII AN ŞCOLAR 2017 – 2018 

COMISII METODICE 

 
NR. 

CRT. 

COMISII 

METODICE 

ATRIBUŢII RESPONSABIL MEMBRI 

1. Comisia metodică 

pentru învăţământ 

preşcolar 

- Elaborează programe de activităţi 

semestriale şi anuale  

- Consiliază cadrele didactice în procesul de 

elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale  

- Elaborează instrumente de evaluare şi notare  

- Analizează periodic performanţele şcolare 

ale elevilor  

- Monitorizează parcurgerea programei la 

fiecare clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea elevilor  

- Organizează şi răspund de desfăşurarea 

recapitulărilor finale  

- Organizează activităţi de pregătire specială a 

elevilor pentru Examenul de Evaluare 

Natională şi Examenul de Bacalaureat 2018 

- Organizează activităţi de formare continuă 

(lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.) 

Prof. înv. 

preşcolar Balint 

Mihaela-

Valentina 

 

Educatori: Balint Mihaela–Valentina, Duca 

Mădălina, Ilie Victoria, Lăpădat Gabriela-

Ligia, Radu Victoria, Spînu Elena,Ursu 

Petra 

 

2. Comisia metodică 

pentru învăţământ 

primar  

Prof. înv. primar 

Lungu Georgeta 

Învăţământ primar: Bărbulescu Ana Maria, 

Bibicu Ioana – Mirela,  Codău Rodica, 

Dincă Anca-Maria, Dragotă Gheorghiţa, 

Ivan Ana-Anca, Lungu Georgeta, Neculăeş 

Maria, Negrilă Marcela, Ungureanu 

Minodora, Vesici Slagiana, Vlăduţ Dorina 

3. Comisia metodică/ 

catedra de limba şi 

literatura română 

Prof. Grozeanu 

Adela-Cati 

Limba şi literatura română: Angheluţă 

Cristina-Liliana, Costache Maria-Livia,  

Dumitrescu Ionel, Grozeanu Adela-Cati, 

Întorsură-Moldoveanu Geanina, Mihalache 

Corina 

4. Comisia metodică/ 

catedra de matematică 

Prof. Arsinte 

Vasile 

Matematică: Arsinte Vasile, Bechir 

Ghiulnar, Crăciunescu Teodor, Graure 

Corina-Viorica, Pietrariu Dumitru, Sali 

Ghiulserin, Șargu Rodica, Onofrei Gabriela 

5. Comisia metodică/ Prof. Gherfi Limba engleză : Gherfi Simona, Gherghişan 
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catedra de limbă 

engleză 

Simona Oana, Lipnic Silvia, Mirea Denisa, 

Munteanu Didina 

6. Comisia metodică/ 

catedra de limbă 

franceză - limbă 

germană 

Prof. Feizi Gisel Limba  franceză : Feizi Gisel, Iusein 

Meriem  

Limba germană: 

- Gălăţanu Iolanda 

7. Comisia metodică/ 

catedra de fizică 

-Elaborează programe de activităţi semestriale 

şi anuale  

- Consiliază cadrele didactice în procesul de 

elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale  

- Elaborează instrumente de evaluare şi notare  

- Analizează periodic performanţele şcolare 

ale elevilor  

- Monitorizează parcurgerea programei la 

fiecare clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea elevilor  

- Organizează şi răspund de desfăşurarea 

recapitulărilor finale  

- Organizează activităţi de pregătire specială a 

elevilor pentru Examenul de Evaluare 

Naţională şi Examenul de Bacalaureat 2018 

- Organizează activităţi de formare continuă 

(lecţii deschise, schimburi de experienţă etc.) 

Prof. Tohăneanu-

Iatan Janina 

Fizică: Avădănei Vianora, Hovan Hortensia 

- Simona, Tohăneanu-Iatan Janina 

8. Comisia metodică/ 

catedra de chimie - 

biologie 

Prof. Pătrînoiu 

Luminiţa 

Chimie:  Pătrînoiu Luminiţa, Cozma Iuliana  

Biologie: Diaconu Daniela, Giurcă Mioara-

Adina 

9. Comisia metodică/ 

catedra de istorie -

geografie 

Prof. Pădureanu 

Elena - Sanda 

Istorie:  Cuseac Silvia, Pădureanu Elena 

Sanda 

Geografie: Chelaru Melania-Daniela, Han 

Geta 

10. Comisia metodică / 

catedra de religie -

ştiinţe socio-umane 

Prof. Tudor 

Valentina-

Zamfira 

 

Religie:  Matei Cristina, Tudor Valentina-

Zamfira 

Ştiinţe socio-umane: Ambruş Adrian, 

Faliboga-Andrei Carmen-Silvia  

11. Comisia metodică / 

catedra de informatică 

şi educaţie tehnologică 

Prof. Pilat 

Mihaela-Elena 

Informatică: Pilat Mihaela-Elena, Popa 

Maria-Gabriela, Magaz Georgeta-Vasilica 

Educaţie tehnologică:  Nour Ecaterina 

12. Comisia metodică/ 

catedra de arte şi 

sport 

Prof. Buzea 

Ramona 

Educaţie fizică: Bâsceanu Ionuţ, Mustafa 

Erwin,  Tudor Lakme 

Muzică: Hariton Cristian 

Educaţie plastică: Buzea Ramona 

 

Director,                                                                                         Director adjunct, 

Prof. Iuliana Corina Mihalache                                                      Prof. Ghiulnar Bechir  
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COMISII  CU CARACTER PERMANENT 
 

NR. 

CRT. 

COMISII  CU 

CARACTER 

PERMANENT 

ATRIBUŢII RESPONSABIL(I) MEMBRI 

1. Comisia pentru 

curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Stabilește strategia de promovare a ofertei educaţionale 

-Definitivează lista disciplinelor CDŞ pe clase şi opţiuni 

-Verifică dacă manualele alese de profesori sunt în 

concordanţă cu lista manualelor aprobate de MEN 

-Întocmeşte schemele orare în concordanţă cu planurile-

cadru 

Subcomisia pentru elaborarea CDŞ 

-Colaborarea cu conducerea şcolii pentru optimizarea 

proiectării şi realizării CDŞ 

-Asigură fundamentarea CDŞ pe baza experienţei 

resurselor umane ale şcolii şi pe specificul comunitar 

-Elaborarea unei strategii specifice şcolii privind CDŞ 

-Monitorizarea tuturor propunerilor venite din partea 

cadrelor didactice privind CDŞ 

-Testarea pieţei educaţionale privind cerinţele şi priorităţile 

societăţii 

- Monitorizarea gradului de satisfacţie din partea elevilor şi 

părinţilor în legătură cu modul de realizare al CDŞ 

-Sprijinirea cadrelor didactice în realizarea programelor şi 

planificărilor pentru CDŞ 

-Sprijinirea cadrelor didactice în realizarea unor propuneri 

noi privind CDŞ sub forma temelor sau proiectelor 

interdisciplinare sau transdisciplinare 

 

 

Director, prof. 

Mihalache Iuliana – 

Corina 

 

Director adj., prof. 

Bechir Ghiulnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili comisii 

metodice : 

Balint Mihaela-Valentina 

Lungu Georgeta 

Grozeanu Adela-Cati 

Arsinte Vasile 

Gherfi Simona 

Feizi Gisel 

Tohăneanu-Iatan Janina 

Pătrînoiu Luminiţa 

Pădureanu Elena – Sanda 

Tudor Valentina-Zamfira 

Pilat Mihaela-Elena 

Buzea Ramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.callatis/
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Comisia diriginţilor  

 

 

 

Prof. Sali Ghiulserin Grupe  GPN nr. 2: Ursu 

Petra, Ilie Victoria, Balint 

Mihaela-Valentina, Spînu 

Elena, Lăpădat Gabriela-

Ligia, Duca Mădălina, Radu 

Victoria 

Învăţământ primar: 
Neculăeş Maria, Bibicu 

Ioana Mirela, Vesici 

Slagiana, Vlăduţ Dorina, 

Dincă Anca-Maria, 

Bărbulescu Ana-Maria, 

Codău Rodica, Negrilă 

Marcela, Dragotă 

Gheorghiţa, Ungureanu 

Minodora, Lungu Georgeta, 

Ivan Ana-Anca 

Gimnaziu: Faliboga-Andrei 

Carmen, Feizi Gisel, 

Dumitrescu Ionel, Gherfi 

Simona, Crăciunescu 

Teodor, Sali Ghiulserin, 

Buzea Ramona, Nour 

Ecaterina, Angheluţă 

Cristina, Chelaru Melania 

Liceu: Pătrînoiu Luminiţa, 

Hovan Hortensia-Simona, 

Hariton Cristian, Pădureanu 

Elena-Sanda, Tudor 

Valentina-Zamfira, 

Tohăneanu-Iatan Janina, 

Mustafa Erwin, Cuseac 

Silvia, Lipnic Silvia, Magaz 

Georgeta, Avădănei 

Vianora, Munteanu Didina, 

Costache Maria-Livia, Pilat 
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Mihaela, Tudor Lakme, 

Gherghişan Oana 

2. Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii, conform criteriilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- Elaborează 5art5f RAEI (Raportul 5art5f de evaluare 

internă); 

- Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei ; 

- Cooperează cu ARACIP 

- Verifică lunar ritmicitatea notării 

- Verifică corectitudinea cu care se completează 

cataloagele de către cadrele didactice 

-Realizează asistenţe la ore, pe baza graficului de asistenţe 

- Verifică portofoliile personalului didactic / elevilor 

Prof. Buzea Ramona - prof. Magaz Georgeta 

-prof. înv. primar Neculăeş 

Maria 

- prof. înv. primar Codău 

Rodica 

- prof. înv. preşcolar Spînu 

Elena 

- reprezentant elevi Purcăruş 

Raluca – Ioana 

- reprezentant părinţi Encica 

Adriana 

- reprezentant Consiliul 

Local Mangalia Andrei 

Sorin 

3. Comisia de prevenire 

şi reducere a violenţei 

în mediul şcolar 

- Gestionează sistemul de comunicare între şcoală, 

autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi 

prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin 

implicarea tuturor factorilor educaţionali 

- Analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă 

constatate 

- Realizează planul operaţional privind reducerea 

fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat condiţiilor 

şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, cu 

planul comisiei judeţene şi cu planul managerial al 

directorului ; 

- Urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, 

privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii ; 

- Evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi 

combatere a violenţei în mediul şcolar propriu ; 

- Elaborează semestrial un raport de activitate privind 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 

Prof. psih. Faliboga-

Andrei Carmen-

Silvia 

-prof. Mihalache Corina, 

director 

- prof. Pilat Mihaela – CPPE 

- prof. Sali Ghiulserin, 

responsabil comisie diriginţi 

- prof. Giurcă Adina 

- prof. înv. primar Lungu 

Georgeta 

- prof. înv. primar Ivan Ana-

Anca  

- prof. Dragotă Gheorghiţa 

- prof. Vlăduţ Dorina 

- reprezentant Consiliul 

Local Mangalia Foleanu 

Paul 

- reprezentant Poliţie – 

poliţistul de proximitate  

agent Voicu George 

- reprezentant al părinţilor 
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Lupuleasa Iulian 

- reprezentant al părinţilor 

Aldea Mihaela 

 - reprezentant al Consiliului 

Şcolar al Elevilor 

Ungurianu Gabriela – X C 

- reprezentant al Consiliului 

Şcolar al Elevilor Bureaţă 

Ioana Iulia – X D 

- reprezentant al Consiliului 

Şcolar al Elevilor 

Dumitrache Romina – IX D 

4. Comisia  pentru 

frecvenţă, combaterea 

absenteismului şi a 

abandonului şcolar 

Monitorizează înstiinţarea părinţilor şi discutarea în 

Consiliul Clasei şi CP a cazurilor elevilor cu absenţe 

nemotivate  

- Verifică modul de raportare lunară a absenţelor de către 

diriginţi 

- Colectează şi transmite către ISJ Constanţa situaţia 

absenţelor 

-Analizează şi formulează concluzii, propune planuri de 

măsuri pentru reducerea/combaterea absenteismului / 

abandonului şcolar 

-Verifică lunar situaţia frecvenţei elevilor 

-Informează conducerea în legătură cu măsurile luate de 

profesorii diriginţi 

Director adjunct 

prof. Bechir 

Ghiulnar 

- prof. Cuseac Silvia 

- prof. Feizi Gisel 

- educatorii, învăţătorii şi 

diriginţii 

- informatician Bargan 

Gabriela 

 

5. Comisia pentru 

perfecţionare şi 

formare continuă 

-Monitorizează înscrierea şi participarea personalului la 

programele de formare şi perfecţionare 

-Asigură circulaţia informaţiei între şcoală, ISJ Constanţa 

şi CCD Constanţa 

-Informarea personalului didactic de modificările care apar 

în sistemul de perfecţionare 

-Sprijinirea personalului didactic în activitatea de 

perfecţionare şi de susţinere a examenelor pentru obţinerea 

gradelor didactice 

-Sprijinirea, din punct de vedere metodic, a profesorilor 

Prof. înv. primar 

Neculăeş Maria 

- prof. Lipnic Silvia 

- prof. Han Geta 

- prof. Chelaru Melania 

- prof. Munteanu Didina 

- prof. Tudor Valentina 

Zamfira 

- prof. înv. primar Codău 

Rodica 

-prof. înv. primar 

Bărbulescu Ana Maria 
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aflaţi la începutul activităţii didactice 

-Identificarea nevoilor de formare şi perfecţionare a 

cadrelor didactice pentru anul şcolar în curs 

-Colaborarea cu conducerea şcolii în proiectarea, 

coordonarea şi derularea unor programe de formare 

adresate cadrelor didactice din şcoală 

-Monitorizarea cadrelor didactice implicate în anumite 

programe/cursuri de perfecţionare şi formare continuă 

-Elaborarea unor scurte informări şi rapoarte periodice 

privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor 

didactice din şcoală 

-Popularizarea ofertelor de formare în domeniul 

educaţional prezentate de către Agenţia Naţională de 

Formare Profesională, cele elaborate de CCD, universităţi 

şi colegii, centre de formare acreditate, ONG-uri acreditate 

de MEN etc. 

-Organizarea, în biblioteca şcolii, a unui spaţiu destinat 

lucrărilor metodico-ştiinţifice elaborate de cadrele 

didactice din şcoală pentru a putea fi popularizată şi 

utilizată experienţa didactică de succes 

- educ. Radu Victoria  

 

6. Comitetul de 

securitate şi sănătate 

în muncă 

-Realizează instruirea 7art7fic a personalului şi elevilor 

privind normele de protecţia muncii 

- Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă 

- Urmăreşte respectarea de către personal şi elevi a 

normelor de protecţia muncii 

- Monitorizează efectuarea controlului medical periodic al 

personalului 

Prof. Mihalache 

Iuliana – Corina, 

director 

1. Secretar – prof. Tudor 

Lakme, lucrător desemnat 

2. Membri – prof. Tohăneanu-

Iatan Janina, reprezentant 

cadre didactice 

-  ed. Radu Victoria, 

reprezentant cadre didactice 

-admin. Patrimoniu Pintilie 

Mariana, reprezentant 

personal auxiliar şi 

nedidactic 

-dr. Bucur Ana – Maria, 

reprezentant serviciul 

medical 

7. Comisia pentru 

situaţii de urgenţă 

Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivelul 

Liceului Teoretic „Callatis” 

Coordonator:  

director profesor 

- prof. Mustafa Erwin 

- prof. Bâsceanu Ionuţ 
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Pregătirea elevilor şi cadrelor diodactice si nedidactice 

-în procesul instructiv educativ, în orele de dirigenţie, 

educaţie civică, de consiliere şi în cadrul disciplinelor 

predate, în funcţie de specificul acestora; 

-în programele de activităţi extraşcolare; 

-printr-un antrenament semestrial (se execută antrenamente 

de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim-ajutor 

etc.) 

Mihalache Iuliana-

Corina 

 

Responsabil 

(secretar): lucrător 

desemnat:  profesor 

Bechir Ghiulnar 

George 

- prof.  Crăciunescu Teodor 

- prof. înv. preşcolar  Duca 

Mădălina 

- prof. înv. primar 

Bărbulescu Ana-Maria 

- adm. patrimoniu Pintilie 

Mariana 

- laborant Stăiculescu 

Emilia 

- informatician Bargan 

Gabriela 

- muncitor de întreţinere 

Graur Gheorghe  

- muncitor de întreţinere  

Enache Marcel 

8. Comisia pentru 

întocmirea orarului şi 

asigurarea serviciului 

pe şcoală 

1.Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice 

privind repartizarea orelor pe parcursul activităţii şcolare a 

elevilor 

-Repartizează spaţiul de învăţământ necesar pentru toate 

orele din schema orară 

-Actualizează permanent orarul, în funcţie de modificările 

obiective (mişcarea cadrelor didactice, comunicări MEN, 

ISJ) 

-Asigură întocmirea schemelor orare în concordanţă cu 

planurile-cadru 

-Afişează orarul claselor şi al cadrelor didactice 

-Asigură transmiterea acestuia la clase şi la persoana 

desemnată pentru scrierea condicii de prezenţă a cadrelor 

didactice 

-Corelează numărul de săli disponibile pe schimburi şi 

intervale orare cu numărul de ore/clase programate. 

2.Planifică profesorii de serviciu, monitorizează efectuarea 

serviciului 

Coordonatori: 
Director prof. 

Mihalache Corina 

Director adj. prof. 

Bechir Ghiulnar  

Responsabil: prof. 

Angheluţă Cristina 

 

-  prof. înv. primar Neculăeş 

Maria 

- prof. înv. primar Lungu 

Georgeta 

- prof. Graure Corina 
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-Verifică Registrul de Procese-verbale 

-Monitorizează aplicarea şi respectarea procedurii de lucru 

9. Comisia pentru 

control managerial 

intern 

-Verifică şi evaluează continuu funcţionarea sistemului de 

control intern şi a elementelor sale 9art9fic. 

-Aduce la cunostinţa echipei manageriale 

disfuncţionalităţile / problemele identificate împreună cu 

măsurile corective propuse  

-Elaborează strategia de monitorizare-control-evaluare 

Director prof. 

Mihalache Iuliana – 

Corina 

- Director adj. prof. Bechir 

Ghiulnar 

- prof. Tudor Valentina 

- prof. Arsinte Vasile  

- prof. Pilat Mihaela 

- adm. financiar Rafuka 

Rodica 

- informatician Bargan 

Gabriela 

- secretar şef Sucilă Adriana 

10. Comisia de gestionare 

SIIIR 

- Încarcă, gestionează şi răspunde de corectitudinea şi 

completarea datelor 

 

Preşedinte: director 

prof. Mihalache 

Iuliana – Corina 

Administrator 

SIIIR: informatician 

Bargan Gabriela 

 

-secretar şef Sucilă Adriana 

-adm. financiar Rafuka 

Rodica 

-adm. patrimoniu Pintilie 

Mariana  

-director adjunct prof. 

Bechir Ghiulnar 

-prof. Popa Gabriela 

11. Comisia pentru  

proiecte educaţionale 

(europene) 

-Elaborează planul managerial anual/programul semestrial 

al activităţilor educaţionale 

-Colaborează cu Consiliul Şcolar al Elevilor şi Asociaţia de 

Părinţi 

-Monitorizează desfăşurarea întregii activităţi educative din 

şcoală 

-Elaborează anual şi semestrial rapoarte de activitate 

-Propune activităţi pentru petrecerea timpului liber, precum 

şi activităţi prilejuite de diferite evenimente  9 

 -Organizează şi monitorizează activitatea extracurriculară 

a şcolii 

-Coordonează pregătirea şi desfăşurarea activităţilor 

festive: serbările şi programele artistice de Crăciun, de 

Dragobete, de Mărţişor, de Paşte, Zilele Şcolii etc. 

-Elaborează programe de activităţi de voluntariat şi de 

caritate 

Prof. Avădănei 

Vianora 

 

- prof. Bechir Ghiulnar 

- prof. Sali Ghiulserin 

- prof. Chelaru Melania 

- prof. Gherfi Simona 

- prof. Costache Maria Livia 

- prof. Popa Gabriela 

- prof. Arsinte Vasile 

- prof. înv. primar Codău 

Rodica 

- prof. Tudor Lakme 
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-Coordonează strângerea de fonduri şi ajutoare pentru 

susţinerea activităţilor de caritate, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare 

-Organizează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de 

voluntariat şi de caritate 

-Organizează şi coordonează activităţi menite să dezvolte 

în rândul tinerilor o atitudine proactivă orientată spre 

valorile europene 

-Asigură popularizarea activităţilor extracurriculare, 

întocmeşte un dosar al activităţilor 

12. Comisia pentru 

proiecte şi programe 

educative 

-Elaborează planul managerial annual/programul semestrial 

al activităţilor educative extraşcolare 

-Colaborează cu Consiliul Şcolar al Elevilor şi Asociaţia de 

Părinţi 

-Monitorizează desfăşurarea întregii activităţi educative din 

şcoală 

-Elaborează annual şi semestrial rapoarte de activitate 

-Propune activităţi pentru petrecerea timpului liber, precum 

şi activităţi prilejuite de diferite evenimente cultural 

-Organizează şi monitorizează activitatea extracurriculară a 

şcolii 

-Coordonează pregătirea şi desfăşurarea activităţilor 

festive: serbările şi programele artistice de Crăciun, de 

Dragobete, de Mărţişor, de Paşte, Zilele Şcolii etc. 

-Elaborează programe de activităţi de voluntariat şi de 

caritate 

-Coordonează strângerea de fonduri şi ajutoare pentru 

susţinerea activităţilor de caritate, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare 

-Organizează şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de 

voluntariat şi de caritate 

-Organizează şi coordonează activităţi menite să dezvolte 

în rândul tinerilor o atitudine proactivă orientată spre 

valorile europene 

-Asigură popularizarea activităţilor extracurriculare, 

întocmeşte un dosar al activităţilor 

Prof. Pilat Mihaela -prof. Sali Ghiulserin, 

responsabil comisia 

diriginţilor 

-prof. Tudor Valentina, 

responsabil Consiliul Şcolar 

al Elevilor 

-prof. înv. primar Neculăeş 

Mariana, responsabil pentru 

proiecte în învăţământul 

primar 

-prof. Bechir Ghiulnar, 

responsabil program 

“Şcoala Altfel” 

-psih. Faliboga Carmen, 

responsabil comisia de 

prevenire şi combatere a 

violenţei 

-prof. Chelaru Melania 

-prof. Han Geta 

-prof. Tohăneanu-Iatan 

Janina 

-prof. Gherfi Simona 

-prof. Giurcă Adina 

-prof. înv. primar Codău 

Rodica  

-prof. înv. primar 
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Ungureanu Minodora 

13. Comisia pentru 

olimpiade şi 

concursuri şcolare 

Se constituie la nivelul fiecărei catedre/comisii metodice, 

activitatea sa fiind coordonată de responsabilul comisiei 

metodice 

-Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea 

elevilor la olimpiadele şcolare, sesiuni de comunicări sau la 

alte concursuri recunoscute de MEN 

-Asigură circulaţia informaţiei cu privire la concursurile 

şcolare ale elevilor de la ISJ către şcoală 

-Întocmeşte graficul de desfăşurare a concursurilor în acord 

cu cel transmis de către inspectorii de specialitate 

-Preiau subiectele de la ISJ, când este cazul  

-Se preocupă de sălile de curs în care se desfăşoară 

concursurile, de birotica necesară 

-Stabileşte profesorii supraveghetori şi pe cei evaluatori 

-Transmite rezultatele la ISJ 

-Asigură participarea elevilor la activităţi competiţionale 

şcolare si extraşcolare. 

-Se asigură de implicarea şi participarea liberă, 

democratică a elevilor /claselor/ şcolii în derularea 

activităţilor şi cercurilor extraşcolare 

-Asigură dezvoltarea de colaborări eficiente cu instituţii, 

ONG-uri, cluburi (locale, naţionale, internaţionale) în 

vederea creşterii atractivităţii şi calităţii activităţilor 

extraşcolare şi comunitare. 

-Organizează şi consolidează echipe mixte (elevi şi 

profesori), pentru elaborarea / participarea la proiecte 

extraşcolare (locale, nationale, internaţionale) 

-Elaborează şi coordonează proiectele / programele de 

educaţie prin activităţi, competiţii şi cercuri şcolare) şi de 

promovare a imaginii şcolii (simpozioane, concursuri, 

olimpiade cu specific şcolar) etc. 

-Stabileşte şi implementează (în colaborare cu comisiile 

metodice), acţiunile concrete de stimulare a competiţiei şi 

obţinere a performanţei  la activităţile, competiţiile şi 

cercurile şcolare 

Prof. Tohăneanu-

Iatan Janina 

- prof. Tudor Valentina 

- prof. Pădureanu Elena 

Sanda 

- prof. Gherghişan Oana 

- prof. înv. primar Negrilă 

Marcela 

- prof. înv. primar 

Bărbulescu Ana Maria 
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14. Comisia pentru 

prevenirea și 

combaterea 

discriminării și 

promovarea 

interculturalității 

Asigurarea respectării principiilor școlii incluzive 

-Organizarea unor activități care să conducă la cunoașterea 

și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității 

-Propunerea de măsuri disciplinare în cazul încălcării 

legislației referitoare la faptele de discriminare 

Director adj. prof. 

Bechir Ghiulnar 

-prof. Feizi Gisel 

-prof. Dumitrescu Ionel 

-prof. Ambruş Adrian 

-prof. Bâsceanu Ionuţ 

-reprezentant părinţi Baubec 

Sibel       

 -reprezentant elevi Ion-

Marinescu Minodora – XI D 

15. Comisia privind 

managementul 

riscurilor de corupţie 

Activităţile de management al riscurilor de corupţie au 

drept scop atingerea obiectivelor: 

    a) promovarea integrităţii, transparenţei instituţionale şi 

a bunei desfăşurări a activităţilor 12art12fic; 

    b) stabilirea priorităţilor de intervenţie în domeniul 

prevenirii corupţiei; 

    c) asumarea răspunderii de către personalul de 

conducere cu privire la implementarea măsurilor de 

prevenire/control al riscurilor de corupţie. 

Director prof. 

Mihalache Iuliana – 

Corina 

- consilier pentru integritate 

dir. adj. prof. Bechir 

Ghiulnar 

- secretar şef Sucilă Adriana 

- contabil Rafuka Rodica 

- adm. patrimoniu Pintilie 

Mariana 

- informatician Bargan 

Gabriela 

Secretar: - laborant 

Stăiculescu Emilia 

16.  Comisia de salarizare  Prof. Mihalache 

Corina - director 

-adm. financiar Rafuka 

Rodica 

-secretar Tămaş 

Desdemona, operator 

REVISAL 

 

Director,  prof. Iuliana Corina Mihalache                             Director adjunct, prof. Ghiulnar Bechir                                                                                                           
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Liceul Teoretic „Callatis” 
Str. Rozelor nr. 42, Mangalia 905500, 
Jud. Constanta Tel./Fax: +40-241-754000 
E-mail: teoretic_callatis@yahoo.com, www.callatis. 

 

COMISII  CU CARACTER OCAZIONAL 

NR. 

CRT. 

COMISII  CU 

CARACTER 

OCAZIONAL 

ATRIBUŢII RESPONSABIL

(I) 

MEMBRI 

1. Comisia pentru 

programe de susţinere 

educaţională, asistenţă 

socială şi burse 

Aplică criteriile generale pentru stabilirea elevilor 

beneficiari de burse, asigurând respectarea legislaţiei în 

vigoare 

-Popularizează către profesorii diriginţi, elevi şi părinţi 

prevederile legislative în vigoare cu privire la burse  şi 

alte ajutoare sociale specifice învăţământului 

preuniversitar  

-Verifică documentaţia depusă de solicitanţi 

-Centralizează situaţia elevilor care au dreptul la burse şi 

înaintează spre aprobare lista 

-Se ocupă de pregătirea, colectarea şi completarea 

dosarelor elevilor pentru acordarea diferitelor forme de 

burse şi/sau alte forme de sprijin 

Prof. Popa 

Gabriela 

- prof. Bechir Ghiulnar 

- prof. Tudor Valentina – 

Zamfira 

- prof. Pădureanu Elena Sanda 

- prof. înv. primar Bărbulescu 

Ana Maria 

- informatician Bargan Gabriela 

- secretar şef Sucilă Adriana 

2. Comisia de inventariere Constată şi verifică existenţa tuturor elementelor 

patrimoniale 

-Stabileşte cu exactitate existenţa stocurilor (obiecte, tip, 

calitate) şi le înscrie în listele de inventar 

- Depune documentele create la depozitul arhivei pe 

bază de inventar şi proces verbal de predare - primire 

Prof. Mihalache 

Iuliana-Corina, 

director 

Secretar: Tămaş Desdemona, 

secretar 

Membri: 

 -   prof. Bechir Ghiulnar, 

director adjunct 

 -   prof. înv. primar Lungu 

Georgeta 

- educ. Radu Victoria, 

coordonator structura GPN nr. 2 

- Stăiculescu Emilia, laborant 
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3.  Comisia de achiziţii 

publice şi de elaborare 

a PAAP 

 Prof. Mihalache 

Iuliana – Corina, 

director 

-inf. Bargan Gabriela 

-adm. financiar Rafuka Rodica 

-adm. patrimoniu Pintilie 

Mariana 

-lab. Stăiculescu Emilia 

-secretar Tămaş Desdemona, 

operator SEAP 

4. Comisia de recepţie 

bunuri 

- 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  

- Verifică şi face selecţia ofertelor pentru achiziţionarea 

diferitelor bunuri şi servicii, atunci când este cazul, 

conform legilor în vigoare 

Prof. Bechir 

Ghiulnar - 

director adjunct 

 

- administrator patrimoniu 

Pintilie Mariana 

- informatician Bargan Gabriela 

- laborant Stăiculescu Emilia 

-secretar Tămaş Desdemona 

-prof. Tudor Lakme 

5. Comisia de casare, de 

clasare şi valorificare a 

materialelor rezultate 

- Casează bunurile care îndeplinesc condiţiile legale Prof. Mihalache 

Iuliana – Corina, 

director 

-prof. Magaz Georgeta 

-prof. Bâsceanu Ionuţ 

-prof. Chelaru Melania 

-prof. înv. primar Bărbulescu 

Ana Maria 

-prof. înv. primar Dincă Anca 

-prof. înv. primar Ivan Ana Anca 

-înv. Dragotă Gheorghiţa 

- înv. Vlăduţ Dorina 

-adm. patrimoniu Pintilie 

Mariana 

6. Comisia pentru 

organizarea examenelor 

Asigură respectarea metodologiilor de desfăşurare a 

examenelor 

- Realizează graficul de desfăşurare al examenelor 

- Urmăreşte planificarea şi realizarea orelor de pregătire 

suplimentară pentru examenele de absolvire 

 

Director prof. 

Mihalache Iuliana 

– Corina 

Director adj. prof. 

Bechir Ghiulnar 

-prof. Pilat Elena-Mihaela 

- prof. Sali Ghiulserin 

- prof. Chelaru Melania 

-prof. înv. primar Ungureanu 

Minodora 

-prof. înv. primar Lungu 

Georgeta 

7. Comisia pentru 

verificarea 

1. Ritmicitatea notării 

-Verifică periodic situaţia notării elevilor din fiecare 

Director prof. 

Mihalache Corina 

- Responsabilii Consiliilor 

Claselor/profesorii diriginţi 



15 
 

documentelor şcolare şi 

a actelor de studii 

clasă 

-Informează conducerea privind situaţia notării elevilor 

şi propune măsuri pentru remedierea situaţiilor negative 

constatate în notarea elevilor 

-Asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare 

pe clase pentru a se evita aglomerarea elevilor 

-Urmăreşte diversificarea metodelor de evaluare 

2. Verificarea completării corecte a cataloagelor 

- Verifică în fiecare catalog corectitudinea completării 

acestuia; 

-Informează conducerea şcolii cu privire la completarea 

corectă/incorectă 

- Verifică periodic şi în mod obligatoriu la sfârşitul sem. 

I şi al anului şcolar starea catalogului şi modul de 

completare 

3. Verificare a registrelor matricole și actelor de studii 

Verifică în fiecare registru matricol corectitudinea 

completării acestuia 

-Informează conducerea școlii cu privire la completarea 

corectă/incorectă 

-secretar şef Sucilă Adriana 

 

8. Comisia de cercetare 

disciplinară 

Cercetează presupusele abateri disciplinare săvârsite de 

elevi faţă de prevederile ROFUIP, RIOF şi întocmeşte 

un raport pe care îl prezintă în consiliul clasei şi în 

consiliul profesoral; 

- Propune CP/CA sancţionarea elevilor care au săvârşit 

abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile 

ROFUIP, RIOF; 

- Propune consilierea psihopedagogică a elevului care a 

săvârsit abateri; 

- Verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către 

profesorii diriginţi; 

-Cercetează abaterile disciplinare ale personalului în 

vederea stabilirii vinovăţiei şi a sancţiunilor ce se impun 

Cercetează presupusele abateri disciplinare săvârșite de  

elevi 

-Propune consiliului profesoral sau consiliului de 

Prof. Mihalache 

Corina - director 

- prof. Bechir Ghiulnar – dir. 

adj. 

- prof. Pilat Mihaela 

- prof. Pădureanu Elena Sanda 

- prof. Hovan Simona 

- înv. Dragotă Gheorghiţa 

-  înv. Vlăduţ Dorina 
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administrație sancționarea elevilor care au săvârșit 

abateri disciplinare 

-Verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către 

diriginți 

9. Comisia pentru 

recensământul 

populaţiei şcolare 

Întocmește statistici privind nr. absolvenților şi a 

transferurilor elevilor 

Director prof. 

Mihalache Iuliana 

– Corina 

 

-prof. înv. primar Lungu 

Georgeta 

- prof. înv. primar Ivan Ana 

Anca 

10. Comisia consiliere, 

orientare şi activităţi 

extraşcolare 

Coordonează activitatea diriginţilor 

-Coordonează parteneriatele şcolii cu alţi factori 

educaţionali abilitaţi, cu familia, cu comunitatea 

locală,  cu structurile organizatorice la nivelul elevilor şi 

părinţilor etc. 

-Coordonează Consiliile claselor 

-Colaborează  direct cu: Comisia de acordare a burselor, 

Comisia pentru activităţi extracurriculare, CPPE, 

Comisia privind organizarea serviciului pe şcoală, 

-Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor 

educative 

-Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu 

familia, diversifică şi reglează modalităţile de 

colaborare cu aceasta 

-Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor 

-Realizează consilierea şi orientarea profesională a 

elevilor 

Prof. Pilat 

Mihaela 

 

-prof. psih. Faliboga-Andrei 

Carmen  

-prof. Sali Ghiulserin 

-prof. Tohăneanu-Iatan Janina 

-prof. Cuseac Silvia 

-prof. Pădureanu Elena Sanda 

-prof. înv. primar Negrilă 

Marcela 

-prof. înv. primar Vesici 

Slagiana 

-prof. înv. preşcolar Balint 

Mihaela 

11. Comisia pentru 

mentorat 

-Instruirea și formarea prin exemplul personal 

-Folosirea unor metode diverse și eficiente de 

comunicare, dovedirea unor competențe și aptitudini de 

relaționare și comunicare 

-Oferirea a patru tipuri de sprijin: sprijin informațional, 

sprijin instrumental, sprijin evaluativ, sprijin emoțional 

Director adj. prof. 

Bechir Ghiulnar 

- prof. psiholog Faliboga-Andrei 

Carmen-Silvia pentru prof. 

Ambruş Adrian şi prof. Cântea 

Silvia 

- prof. Feizi Gisel pentru prof. 

Iusein Meriem 

-prof. Bechir Ghiulnar pentru 

prof. Onofrei Gabriela 

Director,  prof. Iuliana Corina Mihalache                                              Director adjunct, prof. Ghiulnar Bechir 
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COMISII  CU CARACTER TEMPORAR 

NR. 

CRT. 

COMISII  CU CARACTER 

TEMPORAR 

ATRIBUŢII RESPONSABIL(I) MEMBRI 

1. Comisia paritară Analizează şi rezolvă problemele ce apar în 

aplicarea contractului de muncă la solicitarea 

uneia dintre părţi 

-Adoptă hotărâri privind modul de aplicare a 

normelor şi metodologiilor legislaţiei specifice 

învăţământului, precum şi toate aspectele ce 

privesc reforma, organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ 

Prof. Mihalache 

Iuliana - Corina, 

director 

- prof.  Bechir Ghiulnar - director 

adjunct 

- prof. Costache Livia – membru 

CA 

- educ. Radu Victoria – membru 

CA 

- prof.  Tudor Lakme  - lider 

sindical 

 - prof.  Neculăeş Maria – membru 

sindicat 

 - prof. Lungu Georgeta – membru 

sindicat 

- secretar Tămaş Desdemona – 

membru sindicat 

2. Comisia pentru 

actualizarea regulamentului 

şi monitorizarea aplicării 

RIOF 

Revizuiește și completează Regulamentul 

Intern de Organizare şi Funcţionare 

Prof. Mihalache 

Corina - director 

-  prof. Tudor Valentina  

- prof. înv. primar Ungureanu 

Minodora 

- prof.  Tohăneanu-Iatan Janina 

-prof. Tudor Lakme 

- prof. înv. primar Lungu Georgeta 

- prof. Graure Corina 

3. Comisia Locală de Acţiune 

Comunitară din cadrul 

 Prof. Faliboga – 

Andrei Carmen - 

-prof. Tudor Valentina 

.prof. Grozeanu Adela 
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SNAC Silvia -prof. Giurcă Adina 

-prof. Pădureanu Elena Sanda 

-prof. Chelaru Melania 

-prof. Popa Gabriela 

-prof. înv. primar Bibicu Mirela 

-prof. înv. primar Ivan Ana Anca 

-prof. înv. primar Lungu Georgeta 

-prof. înv. primar Dincă Anca 

-prof. înv. primar Neculăeş Maria 

-prof. înv. primar Negrilă Marcela 

-prof. înv. primar Vesici Slagiana 

4. Comisia pentru educaţie 

ecologică 

 Prof. înv. primar 

Dincă Anca 

Prof. Chelaru Melania 

- gimnaziu 

Prof. Han Geta - liceu 

 

- prof. Giurcă Adina 

- prof. Grozeanu Adela 

- prof. Feizi Gisel 

- prof. Tohăneanu-Iatan Janina 

-prof. Pădureanu Elena Sanda 

-prof. Întorsură-Moldoveanu 

Geanina 

-prof. Bâsceanu Ionuţ 

- prof. înv. primar Bibicu Mirela 

-prof. înv. primar Bărbulescu Ana 

Maria 

- înv. Dragotă Gheorghiţa 

- înv. Vlăduţ Dorina 

5. Comisia pentru programul 

social „Lapte şi Corn” 

 Adm. patrimoniu 

Pintilie Mariana 

-profesor înv. preșcolar Spînu 

Elena 

-laborant Stăiculescu Emilia  

6.  Comisia de mobilităţi - Evaluează obiectiv cadrele didactice afectate 

de restrângere de activitate 

-Stabileşte punctaje intermediare (acolo unde 

grila este superficial detaliată) în vederea 

evaluării obiective  

-Stabileşte punctajul cadrelor didactice care îşi 

depun dosarul la ISJ pentru diferite etape ale 

mişcării personalului didactic  

-Întocmeşte raportul scris înaintat către CA 

Prof.  

Gherfi Simona 

- prof. Avădănei Vianora 

- prof. Magaz Georgeta 
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pentru transferul prin consimţământ 

7. Comisia de promovare a 

ofertei educaţionale 

-Popularizează rezultatele activităţilor în 

comunitatea locală şi mass-media 

-Configurează marketingul unităţii şcolare 

-Actualizează permanent site-ul şcolii 

-Realizează comunicatele de presă şi stabileşte 

legătura cu mass-media 

-Efectuarea de studii de impact cu privire la 

oferta în derulare 

-Elaborarea de propuneri fundamentate pentru 

planul de şcolarizare imediat şi de perspectivă 

-Realizarea materialelor promoţionale 

-Stabilirea strategiei de promovare a ofertei de 

şcolarizare 

-Promovarea ofertei educaţionale 

-Organizare stand educaţional şi materiale 

promoţionale (aranjare stand educaţional, 

selecţie poze cu imagini ale infrastructurii 

şcolii şi activităţile educative, pliante 

promoţionale, CD promoţional, broşură-oferta 

educaţională) 

-Desfăşurarea de activităţi de promovare a 

şcolii în cadrul standului educaţional  

(împărţire pliante, oferire de informaţii 

suplimentare, desfacere stand educaţional) 

-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

promovare a ofertei şcolare la nivelul şcolilor 

gimnaziale din zona limitrofă municipiului 

Mangalia 

-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

promovare a ofertei şcolare în presă 

Prof. Mihalache 

Corina – director 

Prof. Bechir Ghiulnar 

– director adjunct 

-prof. Popa Gabriela 

-prof. Sali Ghiulserin 

-prof. Buzea Ramona 

-prof. Faliboga-Andrei Carmen 

-laborant Stăiculescu Emilia 

-informatician Bargan Gabriela 

-secretar-şef Sucilă Adriana 

 

8. Comisia de promovare a 

imaginii şcolii şi Web design 

-Desfăşurarea de activităţi de promovare a 

şcolii în cadrul standului educaţional  

(împărţire pliante, oferire de informaţii 

suplimentare, desfacere stand educaţional) 

-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

Prof. Costache Maria- 

Livia 

Prof. Bechir Ghiulnar 

– director adjunct 

- prof.  Popa Gabriela - responsabil 

cu administrarea site-ului 

Liceului Teoretic „Callatis” 

- prof. Costache Livia - 

coordonator al colectivului de 
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promovare a ofertei şcolare la nivelul şcolilor 

gimnaziale din zona limitrofă municipiului 

Mangalia 

-Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

promovare a ofertei şcolare în presă 

-Desfăşoară activităţi de identificare a nevoilor 

individualizate ale beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi (elevi, părinţi, diriginţi, personalul 

şcolii, comunitate) pe linia direcţiilor principale 

ale comisiei: promovarea spiritului liber şi 

creativ al elevilor prin implicarea lor în 

realizarea de reviste şi publicaţii proprii 

-Elaborează planul managerial al comisiei 

-Organizează anual activităţi de selecţie a 

membrilor colectivului de redacţie 

-Susţine, formează şi consolidează abilităţile 

profesionale (jurnalistice, beletristice, 

informatice) şi sociale (lucru în grup, 

negocierea conflictelor etc.) ale colectivului de 

redacţie 

-Coordonează activităţile şi întâlnirile de lucru 

ale colectivului de redacţie pentru stabilirea 

strategiilor de lucru: organizarea publicaţiilor / 

revistelor (structura generală, tematica, 

organizarea grafică, coperţile), 

colectarea / redactarea / corectarea materialului 

pentru revistă, tehnoredactarea (stabilirea 

formatelor de lucru, şabloanelor), asamblarea 

lucrării şi tipărirea revistei 

-Sprijină colectivul de redacţie în procesul de 

valorificare a resurselor şcolii (umane, 

materiale, informatice, mass-media etc.) pentru 

elaborarea, tipărirea şi promovarea revistei 

şcolare în rândul elevilor şi profesorilor liceului 

(varianta tipărită) / în rândul comunităţii 

(varianta electronică – prin site-ul şcolii) 

redacţie al revistei Liceului 

Teoretic „Callatis” – „Lyceum”  
- prof. Faliboga-Andrei Carmen-

Silvia - consilier de imagine al 

Liceului Teoretic „Callatis” 

- prof. Sali Ghiulserin 

- prof. Arsinte Vasile 

-prof. înv. primar Codău Rodica 

-prof. Tudor Lakme 

-informatician Bargan Gabriela 

-secretar-şef Sucilă Adriana 
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9. Comisia de monitorizare a 

securității și siguranței 

elevilor 

Prelucrarea și instruirea cadrelor didactice în 

ceea ce privește Sistemul Cadru de asigurare a 

protecției unităților școlare, a siguranței 

elevilor și a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar  

-Aplicarea/monitorizarea măsurilor în siguranță 

a accesului 

-Întâlniri cu reprezentanții poliției la nivel de 

clase şi cu cadrele didactice în situații diverse: 

venirea si plecarea de la școală; joaca violența, 

care degenerează ușor în bătăi; educație rutieră; 

telefoanele mobile; etnobotanicele; prelucrarea 

noilor măsuri introduse în R.I.O.F.; sesizarea 

unor situații suspecte; favorizarea pătrunderii 

persoanelor străine în incinta școlii; 

distribuirea/afișarea de pliante cu caracter 

preventiv 

Prof. Mustafa Erwin -prof. diriginţi 

-adm. patrimoniu Pintilie Mariana 

 

10. Comisia de 

elaborare/revizuire a PDI 

 Prof. Mihalache 

Corina - director 

-prof. Bechir Ghiulnar – director 

adjunct 

-prof. Buzea Ramona – resp. CEAC 

-prof. Pilat Mihaela – CPPE 

-prof. înv. primar Neculăeş Maria – 

resp. comisia de perfecţionare 

-prof. Costache Maria Livia 

-prof. Avădănei Vianora 

-educ. Radu Victoria 

-prof. Tudor Lakme 

11. Comisia pentru selecţia şi 

comanda  manualelor 

şcolare 

 Prof. Mihalache 

Corina - director 

-prof. înv. primar Ivan Ana-Anca 

-bibliotecar Deacu Anica 

-informatician Bargan Gabriela 

-secretar şef Sucilă Adriana 

12. Comisia pentru gestionarea 

arhivei 

 Prof. Mihalache 

Corina - director 

-secretar-şef Sucilă Adriana 

-secretar Tămaş Desdemona 

Director,                                                                                                                                                                          Director adjunct, 

Prof. Iuliana Corina Mihalache                                                                                                                                       Prof. Ghiulnar Bechir  
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Liceul Teoretic „Callatis” 
Str. Rozelor nr. 42, Mangalia 905500, 
Jud. Constanta Tel./Fax: +40-241-754000 
E-mail: teoretic_callatis@yahoo.com, www.callatis 

 

 

RESPONSABILI / PERSOANE DESEMNATE 

 

1. Responsabili comisii metodice/ catedre: 

-Învăţământ preşcolar: Balint Mihaela-Valentina 

-Învăţământ primar: Lungu Georgeta 

-Limba şi literatura română: Grozeanu Adela-Cati 

-Matematică: Arsinte Vasile 

-Limba engleză: Gherfi Simona 

-Limba franceză-Limba germană: Feizi Gisel 

-Fizică: Tohăneanu-Iatan Janina 

-Chimie-Biologie: Pătrînoiu Luminiţa 

-Istorie-Geografie: Pădureanu Elena-Sanda 

-Religie – Ştiinţe Socio-Umane: Tudor Valentina-Zamfira 

-Informatică-Educaţie tehnologică: Pilat Elena-Mihaela 

-Arte şi sport: Buzea Ramona Doina 

2. Coordonator structura GPN Nr. 2: Radu Victoria 

3. Comisia diriginţilor: Sali Ghiulserin 

4. Secretar CP: Mirea Denisa 

5. Secretar CA: Ungureanu Minodora 

6. Responsabil comisia de perfecţionare şi formare continuă: Neculăeş Maria 

7. Responsabil CEAC: Buzea Ramona 

8. Responsabil comisia pentru proiecte educaţionale (europene): Avădănei Vianora 

9. CPPE: Pilat Mihaela 
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10. Coordonator SNAC: Faliboga-Andrei Carmen 

11. Responsabili comisia de promovare a imaginii şcolii şi web design: Bechir Ghiulnar, Costache Livia 

12. Responsabili cu administrarea site-ului şcolii: Bechir Ghiulnar, Popa Gabriela 

13. Coordonator al revistei liceului „Lyceum”: Costache Livia 

14. Consilier de imagine: Faliboga-Andrei Carmen 

15. Responsabil CŞE: Tudor Valentina 

16. Responsabil „Bani de liceu”: Popa Gabriela 

17. Responsabil completarea formularului web privind monitorizarea periodică a absenţelor: Bargan Gabriela 

18. Responsabil monitorizarea e-mailului şcolii şi a forumului ISJ: Bargan Gabriela 

19. Responsabil cu administrarea sistemului de supraveghere video: Bargan Gabriela 

20. Responsabil cu păstrarea sigiliului şcolii: Sucilă Adriana-Iuliana 

21. Responsabil Program „Şcoala Altfel”:Bechir Ghiulnar 

22. Coordonatori ai proiectelor şcolii incluse în CAE: Pădureanu Elena-Sanda – „Istorie, cultură şi responsabilitate civică”; Tohăneanu-Iatan Janina – 

„Elevul în centrul şcolii”; Giurcă Mioara-Adina şi Bibicu Mirela-Ioana – „Minte sănătoasă în corp sănătos”; Chelaru Melania şi Dincă Anca Maria – 

„Respectă natura, trăieşte sănătos” 

23. Responsabil comisie monitorizarea securităţii şi siguranţei elevilor: Mustafa Erwin 

24. Responsabili comisia ecologică: Dincă Anca, Chelaru Melania, Han Geta 

25. Responsabil comisia de consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare: Pilat Mihaela 

26. Responsabil comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare: Tohăneanu-Iatan Janina 

27. Asigurarea evacuării lucrătorilor: Mustafa Erwin, Duca Mădălina 

28. Lucrători care aplică măsuri de stingere a incendiilor şi de evacuare: Bechir Ghiulnar, Duca Mădălina 

29. Exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor: Pintilie Mariana 

30. Verificarea hidranţilor: Graur Gheorghe 

31. Verificarea stingătoarelor: Graur Gheorghe, Enache Marcel 

32. Lucrător desemnat CSSM: Tudor Lakme 

33. Aplicarea măsurilor de prim-ajutor: Tohăneanu-Iatan Janina, Radu Victoria 

34. Responsabil comisia de mobilităţi: Gherfi Simona 


