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COMPONENȚA COMISIILOR  

AN ȘCOLAR 2017 – 2018 
 

 

Secretar al Consiliului Profesoral - prof. Munteanu Aida 

Responsabil  Comisia Diriginţilor - prof. Cristescu Olimpia 

Reponsabil pentru proiecte de colaborare internaţională - prof. Cristea Maria 

Responsabil pentru dezvoltarea profesională - prof. Buda Eugenia 

Responsabilul cu sigiliul unităţii de învăţământ - secretar  Lazăr Patricia Ildiko 

Consilier educativ -  prof. Oncu Marius  

 

1. Comisia pentru curriculum: 
 

- prof. Todor Ioana Manuella - responsabil 

- prof. Farcaș Marinela 

- prof. Piocker Camelia 

- prof. Cristea Ionela 

- prof. Borza Ana Iulia 

- prof. Cristescu Olimpia 

 

Atribuţii: 

- asigurarea existenţei  documentelor curriculare oficiale (planuri de învăţământ metodologii, manuale 

etc.); 

- se îngrijeste de asigurarea bazei  pentru realizarea activităţilor extracurriculare; 

- asigură organizarea şi desfăşurarea  examenelor;  

- asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienţei, resurselor umane ale şcolii 

si specificul acesteia; 

- asigură consultanţa cadrelor didactice în domeniul curricular, 

- asigură coerenţa intre curriculumul national dintre diferitele discipline  

 

            2. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:  
             

            - prof. Bucureştean Elena, responsabil platformă ARACIP 

 - prof. Budiul Mihaela, membru 

 - prof. Graure Claudia, membru 

 -  ……………………………, lider de sindicat    

 - prof. Munteanu Aida, membru 

 - ...................................., reprezentant al Comitetului de părinți 

 - ...................................., reprezentant din partea agentului economic  

 - ....................................., reprezentant Consiliul Şcolar al Elevilor 

 

           Atribuţii: 

          - coordonează aplicarea procedurilorşi activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii conform criteriilor 

prevăzute în legislaţia în vigoare; 

           - elaborează RAEI; 

           - eleborează propuneri de îmbunăţire a calităţii în educaţie; 

           - colaborează cu alte agenţii şi organisme în asigurarea calităţii 
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          3.  Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă: 
 

- prof. Buda Eugenia - responsabil 

- prof. Gîscă Angela 

- prof. Farcaş Marinela 

 

       4.  Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de 

urgență:  
- bibliotecar Bogdan Gabriela – responsabil comisie SSM 

- administrator patrimoniu, Hăpăianu Susana  

- prof. Cristescu Olimpia 

- prof. Iacob Delia –responsabil PSI 

- prof. Ion Iulian 

-  

      

         Atribuţii: 

         - asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele NTS; 

         - coordonează aplicarea măsurilor de SSM; 

         - monitorizează respectarea de către elevi şi de către întreg personalul a NTS; 

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

urgenţă; 

         - coordonează aplicarea măsurilor de apărare în situaţii de urgenţă; 

         - monitorizează respectarea de către elevi şi de către întreg personalul a măsurilor de apărare în situaţii 

de urgenţă. 

 

        5. Comisia pentru controlul managerial intern: 
      

      Preşedinte:   
 - director, prof. Cristea Maria 

     Membri:      
 - dir.adj., prof. Todor Ioana Manuella 

 - prof. Munteanu Aida 

 - prof. Piocker Camelia  

 - prof. Bucureştean Elena 

 - administrator financiar, Luminiţa Becze 

 

         6. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității: 
            

            - director, prof. Cristea Maria – preşedinte 

- director adjunct, prof. Todor Ioana Manuella 

- prof. Borza Ana - responsabil 

      - prof. Cristescu Olimpia 

      - prof. Iuga Nadia 

      - prof. Mitrică Doina  

- prof. Barb Daniela 

- prof. Graure Claudia 

 

Reguli: 

- în cadrul Liceului Tehnologic Constantin Bursan Hunedoara relații se stabilesc pe principiul egalității 

față de toți: salariați, elevi și angajator; 

- orice discriminare direct sau indirectă bazată pe criteria de sex, orientare sexuală, caracteristici 

genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, origine socială, handicap este interzisă; 



- se interzice segregarea și marginalizarea elevilor aparținând unor categorii de populație defavorizată; 

- se promovează implicarea tuturor elevilor în activități extracurriculare, fără discriminare; 

- încurajarea declarării etniei elevilor rromi și prezentarea facilităților oferite de legislația în vigoare. 

 

         

           7. Comisia pentru programe şi proiecte educative:  
        
         - prof. Oncu Marius - responsabil 

          - prof. Todor Manuella 

          - prof. Farcaş Marinela 

          - prof. Farcaș Nicolae 

          - prof. Munteanu Aida 

        

            8. Comisia de gestiune, completarea şi eliberarea actelor de studii la 

nivel de unitate: 
 

- director, prof. Cristea Maria - responsabil 

- secretar  Lazăr Patricia Ildiko - responsabil acte şcolare 

- laborant Drăgan Sonia- responsabil documente şcolare 

 

            9. Comisia de gestionarea şi actualizare a dosarelor personale ale 

angajaţilor unităţii de învăţământ: 
 

- director, prof. Cristea Maria – responsabil 

- director adj., prof. Todor Ioana Manuella 

- secretar  Lazăr Patricia Ildiko  

- laborant Drăgan Sonia 

- administrator financiar, Becze Luminiţa 

          Atribuţii: conform legislaţiei în vigoare 

 

           10. Responsabilii cu arhiva unităţii: 
 

- secretar Lazăr Patricia  - responsabil 

- administrator financiar Becze Luminiţa 

- bibliotecar Bogdan Gabriela 

- laborant Drăgan Sonia 

 

           11.  Responsabilul cu gestionarea, întocmirea şi completarea registrului 

de intrări - ieşiri: 
                  

               - secretar, Lazăr Patricia 

 

          12. Echipa de elaborare şi monitorizare PAS: 
 

- prof. Cristea Maria 

- prof. Todor Ioana Manuella 

- prof. Bucureştean Elena  

- prof. Oncu Marius 

- administrator financiar Becze Luminiţa  

        

         13. Comisia de recuperare şi gestionare a manualelor transmisibile: 

- bibliotecar Bogdan Gabriela - responsabil 



- diriginţii claselor de la liceu zi  

- administrator patrimoniu Hăpăianu Susana   

 

 

14.  Comisia pentru îmbunătăţirea Regulamentului de Ordine Interioară  

şi a Codului de conduită profesională: 
 

- director adj., prof. Todor Manuella - responsabil 

- prof. Buda Eugenia  

- prof. Oncu Marius 

- prof. Cristescu Olimpia 

 

 

15. Comisia de încadrare şi salarizare: 

-    prof. Cristea Maria - preşedinte  

-    administrator financiar Becze Luminiţa 

-    secretar  Lazăr Patricia  

-    ing. Herepean Nicolae - lider de sindicat. 

 

 

          16. Comisia pentru monitorizarea acţiunilor de caritate, ajutorare a 

elevilor aflaţi în dificultate: 
 

- prof. Farcaş Nicolae – responsabil 

- prof. Farcaş Marinela 

- prof. Florea Alin 

  

 

17. Comisia pentru scrierea şi verificarea condicii de prezenţă a cadrelor 

didactice: 
 

- laborant Drăgan Ioana Sonia - responsabil 

- prof. Florea Cristina 

  

 

18. Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material 

pentru elevii din unitatea de învăţământ: 
               

              - Preşedinte - director, prof. Cristea Maria  

              - Membri - prof. Todor Ioana Manuella, Dir.adj. 

                                    - administrator financiar Becze Luminiţa 

 - prof. Bucureştean Elena Victoria 

            - prof. Oncu Marius 

            - laborant Nicorici Ildiko  

            - secretar Lazăr Patricia 

            - diriginții claselor IX - X 

 

          19. Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile 

disciplinare ale elevilor: 
               

               - Preşedinte - director, prof. Cristea Maria 

    - Membri:     - director adj, prof. Todor Ioana Manuella 



    - prof. Piocker Camelia 

    - prof. Susan Marius Cristian 

                               - psiholog Iuga Nadia 

     

 

         20. Comisia responsabilă cu Strategia Naţională de Acţiune Comunitară: 
  

            - prof. Farcaş Marinela – responsabil 

            - prof. Florea Alin 

 - diriginţii claselor.  

 

          21.  Comisia de inventariere anuală a patrimoniului: 
           

           - Preşedinte: - prof. Cristea Maria 

     - Membri:   - prof. Todor Ioana Manuella  

                                - administrator financiar Becze Luminiţa   

          - laborant  Drăgan Ioana Sonia  

          - laborant Nicorici Ildiko  

          - laborant Şerban Crina    

          - administrator patrimoniu Hăpăianu Susana   

 

          22. Comisia de cercetare disciplinară privind abaterile disciplinare ale 

personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic: 
              

- Preşedinte: - prof. Cristea Maria - director 

-  Membri: - prof. Todor Ioana Manuella – director adjunct 

        - administrator financiar Becze Luminiţa 

              - prof. Bucureștean Elena 

                                    - ing. Herepean Nicolae / prof. Bogdan Gabriela - lider de sindicat 

 

         23. Comisia pentru achiziţii publice, recepţia materialelor consumabile, a 

materialelor de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe: 
          

      -    director, prof. Cristea Maria  

- administrator financiar  Becze Luminiţa   

- administrator de patrimoniu Hăpăianu Susana    

- prof. Negru Marcel 

 

24. Comisia pentru promovare a imaginii şi a ofertei şcolii: 

 - prof. Cristea Maria - Director 

 - prof. Todor Ioana Manuella - Director adjunct 

 - prof. Oncu Marius  

 - prof. Barb Daniela 

 - prof. Munteanu Aida 

      - inginer de sistem Herepean Nicolae 

 

         25. Persoane pentru a fi autorizate în vederea utilizării Forum-ului 

Inspectoratului Şcolar  Judeţean Hunedoara: 
       

      -    prof. Cristea Maria – director  

      -    prof. Todor Manuella – director adj. 

- laborant  Drăgan Sonia  

- administrator patrimoniu Becze Mariana Luminiţa  



- secretar Lazăr Patricia  

- inginer de sistem Herepean Nicolae  

- prof. Oncu Marius 

- administrator patrimoniu Hăpăianu Susana 

26. Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare: 

         

         - prof. Ardelean Daniel Cosmin - responsabil 

           - prof. Feraru Adela 

           - prof. Graure Claudia 

           - prof. Gîscă Angela 

           - prof. Cristescu Olimpia 

           - prof. Farcaș Marinela 

           - prof. Cristea Ionela 

 

         27.  Comisia pentru colectarea şi încărcarea datelor în  SIIR:  

             - Preşedinte:       - prof. Cristea Maria - director      

      - prof. Todor Ioana Manuella – director adjunct   

 - Membrii:          - administrator financiar Becze Luminiţa  

                              - laborant Drăgan Sonia 

                              - laborant Nicorici Ildiko 

                              - ing. Herepean Nicolae 

                                               

           28. Comisia pentru întocmirea orarului şi a graficului de serviciu pe 

şcoală:  
 

- prof. Piocker Camelia 

- prof. Budiul Mihaela 

- prof. Munteanu Aida 

- laborant Nicorici Ildiko 

 Atribuţii: 

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

activităţii şcolare ale elevilor; 

     - asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară; 

     - prezintă spre avizare CA orarul şcolii şi graficul de serviciu. 

 

       29. Comisia pentru verificarea notării ritmice a elevilor:  
 

- prof. Pătrăşcoiu Alexandra - responsabil 

- prof. Florea Cristina – curs liceu 

- prof. Mitrică Doina – cursuri seral 

- prof. Cristescu Olimpia – școala postliceală și de maiștri 

- prof. Budiul Mihaela – școala profesională 

Atribuţii: Membrii comisiei verifică şi întocmesc lunar rapoarte pe baza unor fişe de monitorizare şi 

împreună cu diriginţii stabilesc cauzele absenteismului sau alte cause ale notării ritmice elaborând 

planuri de îmbunătăţire 

 

         30. Comisia pentru arhivarea documentelor: 
 

- administrator financiar,  Becze Luminiţa  

- secretar Lazăr Patricia  

- administrator patrimoniu Hăpăianu Susana 

- laborant Șerban Crina  

      -     laborant Drăgan Sonia 



- laborant Nicorici Ildiko 

 

      

      31. Comisia de acordare a sprijinului financiar „Bani de liceu”: 
        

- Preşedinte  - prof. Todor Manuella 

            - Membri  - prof. Graure Claudia 

       - prof. Barb Daniela 

       - laborant  Nicorici Ildiko  

       - administrator financiar Becze Luminiţa  

 

       32. Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor şi prevenirea eşecului şi 

abandonului şcolar: 
      - prof. Cristescu Olimpia - responsabil 

            - prof. Borza Ana  

            - prof. Feraru Adela 

            - prof. Gîscă Angela. 

 Atribuţii: Membrii comisiei verifică şi întocmesc lunar rapoarte pe baza unor fişe de monitorizare şi 

împreună cu diriginţii stabilesc cauzele absenteismului sau alte cause ale notării ritmice elaborând 

planuri de îmbunătăţire 

 

        33. Comisia de evaluare internă, în vederea depistării, monitorizării şi 

sprijinirii elevilor cu cerinţe educative speciale, minorităţi naţionale: 
  

      - prof. Borza Ana Iulia – responsabil 

 - asistent, Pădurean Claudia 

 - prof. Iuga Nadia 

 

       34.  Comisia paritară la nivelul unităţii de învăţământ: 

Din partea sindicatului:  

1. ing. Herepean Nicolae, lider de sindicat grupa A 

2. prof. Bogdan Gabriela, lider de sindicat grupa B 

3. prof. Munteanu Aida, membru 

4. prof. Farcaş Nicolae, membru 

 

A. Din partea echipei manageriale: 

1. prof. Todor Ioana Manuella, membru 

2. prof. Cristea Maria, membru 

3. prof. Bucureștean Elena, membru 

4.   prof. Oncu Marius, membru 

 

       35. Comisii metodice: 
                   

        Responsabili: 

            1. Limbă şi comunicare -  prof. Farcaş Marinela 

2. Matematică, Biologie -  prof. Budiul Mihaela 

3. Protecţia mediului -  prof. Feraru Adela 

4. Socio-umane - prof. Borza Ana Iulia 

5. Fizică, Chimie - prof. Piocker Camelia 

7. TIC - prof. Cristea Maria 

8. Discipline tehnice (Construcţii) - prof. Gîscă Angela 

9. Discipline tehnice (Electromecanică) - prof. Cristea Ionela 



          10. Discipline tehnice (Electronică) - prof. Ion Iulian 

  

         Atribuţii: 

           - șefii comisiilor metodice, proiectează anual, prin consultarea membrilor un plan managerial prin 

care se urmăreşte realizarea anumitor obiective prin activităţi lunare, aprobate de către directorul şcolii.    –  

          - responsabilul acesteia înaintează conducerii şcolii un raport semestrial şi anual cu propuneri de 

introducere a noutăţilor în activitatea didactică şi de perfecţionare; 

          - pentru o evaluare obiectivă a cadrelor didactice, şefii comisiilor metodice consemnează în registrul 

de activitate al comisiei activităţile curente, dezbaterile şi referatele, prezintă semestrial acest registru 

directorului spre validare; 

          - șefii comisiilor metodice consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice 

şi a planificărilor semestriale; 

          -  elaborează instrumentele de evaluare şi notare; 

          - analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor, funcţie de care vor stabili programe de  

remediere; 

          -  organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare; 

          -  organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale; 

          - șeful de catedră sau un membru desemnat de către acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului 

didactic din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele didactice nou venite în învăţământ; 

         -  ședinţele catedrei se ţin lunar după o tematică prestabilită sau ori de câte ori este necesar; 

         - se implică în buna funcţionare sălilor de clasă/cabinetelor/laboratoarelor specifice disciplinelor 

predate. 

       

        36. Consilier de etică și integritate: 
 

- prof. Piocker Camelia 

 

37. Comisia de monitorizare, coordonare, îndrumare metodologică pentru 

implementarea și dezvoltarea strategiei naționale anticorupție: 
 

- prof. Todor Manuella – responsabil 

- prof. Piocker Camelia 

- administrator de patrimoniu Becze Luminița 

- secretar Lazăr Patricia 

- prof. bibliotecar Bogdan Gabriela 

 

 

         38. Comisia pentru monitorizarea examenelor de diferențe, încheiere a 

situației și de corigențe: 
 

- prof. Todor Manuella – responsabil 

- prof. Florea Alin 

- prof. Oncu Marius 

- secretar Lazăr Patricia 

- laborant Nicorici Ildiko 

 

       39. Comisia de verificare a cataloagelor şi registrelor matricole din 

unitate: 
 

- prof. Bucureștean Elena – responsabil 

- prof. Graure Claudia 

- prof. Barb Daniela 

- prof. Cristescu Olimpia 

 



40. Comisia Şcoala Altfel: 
 

- prof. Todor Manuella - responsabil 

- prof. Oncu Marius 

- prof. Farcaş Marinela 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Cristea Maria 


