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DECIZIA  NR... / 30.01.2015 
 

Directorul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău, prof. Petre Mirela, numită în baza 

Deciziei I.S.J. Nr. 914/01.08.2014, având în vedere: 

- Legea învăţământului nr. 1/2011; 

- O.M.E.N. 5115/13.01.2015 

- Activitatea desfăşurată în cadrul şcolii; 

 

DECIDE: 

CCoonnssttiittuuiirreeaa  CCoommiissiiiilloorr  mmeettooddiiccee  ppee  aarriiii  ccuurrrriiccuullaarree  şşii  ppee  ddoommeenniiii  ddee  aaccttiivviittaattee  

îînn  aannuull  şşccoollaarr  22001144--22001155  

  

RESPONSABILII DE ARIE CURRICULARĂ 

 

1. LIMBĂ ŞI COMUNICARE – prof. IONAŞCU CARMEN 

 Comisia metodică  a profesorilor de limba şi literatura română 

 Comisia metodică  a profesorilor de limbi moderne  

 

2. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII – prof. VOICU MARIA 

 Comisia metodică  a profesorilor de matematică 

 Comisia metodică  a profesorilor de ştiinţe 

 

3. OM ŞI SOCIETATE – prof. FURTUNĂ DOINA 

 

4. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT – prof. VLAD GEORGE 

 

5. TEHNOLOGII -  ing. FLORESCU CARMEN  

 

6. Coordonator de programe şi proiecte educative - prof. BALAȘ TATIANA  

6.1. Educaţia civică: 

 prof. Balaş Tatiana – responsabil 

 prof. Gavrilă Adelina – membru 

 

6.2. Educaţia cultural artistică: 

 prof. Stroe Anca - responsabil 

 prof. Ionaşcu Carmen –membru 

 prof. Ungureanu Costel – membru 

 prof. Gavrilă Adelina- membru  

 

6.3. Educaţia ecologică: 

 prof. Stoica Daniela - responsabil 

 ed. Vlad Mihaela - membru 

 prof. Potârniche Paula – membru 

 prof. Tudor Marcela – membru 

 prof. Pavel Mariana – membru 
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6.4. Educaţie sportivă: 

 prof. Lupu Cristian – responsabil 

 ing. Andrei Alesandru – membru 

 Mogoş Constantin- membru 

 

6. 5. Educaţia pentru sănătate: 

 prof. Potârniche Paula – responsabil 

 asistent medical Biţan Cristina – membru 

 ed. Bălan Melania – membru 

 

7. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii:  

 prof. Badea Mihaela - responsabil 

 prof. Voicu Maria - membru 

 prof. Potarniche Paula – membru 

 dl. Nicoara Silviu- repreznetant al consiliului local 

 

8. Consiliere şi orientare: 

 prof. Tudor Marcela – responsabil 

 

9. Comisia pentru curriculum: 

 ing. Rădulescu Adriana – preşedinte (director adjunct) 

 prof. Balaş Tatiana – coordonator pentru proiecte şi programe educative 

 prof. Tudor Marcela – responsabil Comisie metodică consiliere şi orientare  

 prof. Ionaşcu Carmen – responsabil arie curriculară limbă şi comunicare 

 prof. Furtună Doina – responsabil arie curriculară om şi societate 

 prof. Voicu Maria – responsabil arie curriculară matematică şi ştiinţe 

 ing. Florescu Carmen – responsabil arie curriculară tehnologii 

 

10. Comisia de disciplină, şcolarizare, frecvenţă şi pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar: 

 prof. Furtună Doina- responsabil 

 prof. Ionaşcu Carmen- secretar 

 prof. Zaharia Florin- responsabil cu securitatea în şcoală 

 prof. Vlad George- membru 

 prof. Balas Tatiana- membru 

 

11. Comisia de acordare a burselor şcolare: 
 prof. Pavel Mariana – responsabil 

 inf. Ciugulea Gabriela- membru 

 prof. Potârniche Paula- membru 

 prof. Ionaşcu Carmen- membru 

 prof. Florescu Carmen- membru 

 

12. Comisia de perfecţionare şi formare continuă:  

 prof. Potirniche Paula- responsabil 

 prof. Ungureanu Costel- membru 

 secretar Săcuiu Geanina - membru  

    

13. Comisia de inventariere şi casare a resurselor materiale: 
 prof. Petre Mirela – preşedinte 

 ec. Dinu Marius – membru 

 inf. Ciugulea Gabriela- membru 

 prof.doc. Marin Adelina- membru 

 admin. Ionita Florinel- membru 

 lab. Cristea Maria – membru 
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14. Comisia de receptie pentru alimente 

 dl. Antonescu Mihai- supraveghetor de noapte 

 prof. Marin Adelina- profesor documentarist 

 dna. Ciugulea Gabriela- informatician 

 

15. Comisia de receptie pentru materiale si obiecte de inventar 

 Dinu Marius- contabil șef 

 Dascălu Cristian- contabil 

 dl. Coman Ion- pedagog 

 dna. Cristea Maria- laborant   

 

16. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală şi întocmirea orarului 

 prof. Petre Mirela- responsabil 

 ing. Cristescu Nicolae – membru 

 Florescu Carmen- membru 

 Pavel Mariana- membru 

 

17. Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă: 

 prof. Petre Mirela - preşedinte 

 ing. Stefan Viorel -secretar 

 ing. Rădulescu Adriana – membru 

 dr. Meleru Andreea- New Medical - medic medicina muncii 

 contabil Dascălu Cristian- membru 

 lab. Cristea Mioara – membru 

 

18. Comisia pentru situaţii de urgenţă 

 Prof. Petre Mirela- preşedinte 

 Ing. Stefan Viorel- cadru tehnic de specialitate 

 Ing. Bărzoiu Gheorghe- responsabil Protecţie civilă 

 Contabil Dascălu Cristian- membru 

 Ing. Mogoş Constantin- membru 

 Ped. Coman Ion- membru 

 

19. Comisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale 

 prof. Stoica Daniela - responsabil 

 prof. Badea Mihaela -membru 

 prof.  Stroe Anca – membru 

 prof. Potârniche Paula- membru 

 prof. Vlad George – membru 

 inf. Ciugulea Gabriela- membru 

 

20. Comisia pentru examene şi concursuri: 

 prof. Badea Mihaela - responsabil  

 prof. Strezoiu Dumitrică - membru 

 prof. Vlad George – membru 

 

21. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii şi a  programului „Zilele liceului” 

 prof. Stroe Anca - responsabil 

 prof. Potârniche Paula - membru  

 prof. Strezoiu Dumitrică - membru 

 prof. Stoica Daniela  - membru  

 prof.  Badea Mihaela – membru 
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22. Comisia pentru ritmicitatea notării 

 ing. Cristescu Nicolae - responsabil 

 secretar Săcuiu Geanina – membru 

 

23. Comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

 prof.  Strezoiu Dumitrică -   preşedinte 

 prof.  Tudor Marcela - vicepreşedinte 

 prof. Stroe Anca -  secretar   

 prof.  Vlad George -  membru 

 prof.   Voicu Maria-  membru  

 

24. Responsabil cu  internatul:          

 prof. Ungureanu Costel 

 

25. Responsabil cu cantina  

 prof.  Furtună Doina      

                                                                                                                           

26. Responsabil cu site-ul şcolii:   

 prof.  Badea Mihaela – profesor 

 Ciugulea Gabriela - informatician 

 

27. Comisia pentru Programul „lapte-corn” 

 Prof. Vlad Mihaela-responsabil 

 Prof. Balan Melania-membru 

 Coman Ion- membru 

 Inf. Ciugulea Gabriela- membru 

 

28. Comisia de acordare a bursei profesionale 

 Ing. Ștefan Viorel- responsabil 

 Contabil Dascălu Cristian- membru 

 Ing. Barzoiu Gheorghe- membru 

 Ing. Cristescu Nicolae- membru  

                           

29. Comisia de reactualizare a R.O.I. 

 Prof. Florescu Carmen- responsabil 

 Prof. Stoica Daniela- membru 

 Prof. Strezoiu Dumitrică- membru 

 Prof. Potîrniche Paula- membru 

 

30. Comisia de control managerial intern 

 Prof. Voicu Maria- responsabil 

 Prof. Vlad George- membru 

 Prof. Andrei Alesandru- membru 

 Prof. Stroe Anca- membru , reprez. F.E.N. 

 

31. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității 

 Prof. Jurubiță Ionel- responsabil 

 Prof. Stroe Anca- membru 

 Prof. Pavel Mariana- membru 

 

32. Comisia de organizare a simulărilor examenelor naționale 

 Prof. Rădulescu Adriana- dir. adjunct- repsonsabil 

 Prof. Furtună Doina-Simona- membru 
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 Prof. Voicu Maria- membru 

 Inf. Ciugulea Gabriela- secretar 

 

33. Comisia de acordare a subvenţiei cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională 
(Dec.2014) 

 Prof. Rădulescu Adriana- preşedinte 

 Ciugulea Gabriela- informatician-membru 

 Dinu Marius- contabil şef-membru 

 prof. Florescu Carmen- membru 

 prof. Strezoiu Dumitrică- membru 

 prof. Andrei Alesandru- membru 
 

 

 

 

                                                                 

Director, 

Prof. Petre Mirela 

 
 


