
1 

 

 

DECIZIA nr.10 /01.09.2022 

privind constituirea Comisiei „Științe” 

 

Profesor,  Stănescu Mihai, director al Școlii Gimnaziale Maxenu, Com. Țintești, judeţul 

Buzău, numit prin decizia nr. 3434/20.12.2021 a I.S.J. Buzău, 

In temeiul: 

- Legii Educației Naționale nr. 1 din 2011 cu modificările și completările ulterioare; 
- art 21 alin. 2, lit. j și art.71 alin.1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin O.M.E. nr. 4183/04.07.2022, 
 

având în vedere: 

- propunerile  Consiliului Profesoral intrunit in data de 01.09.2022; 

- Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.1/01.09 2022, 
  

DECIDE: 

Art. 1 Se constituie Comisia „Științe” pentru  anul școlar 2022-2023, având următoarea 
componență: 

Coordonator: prof. Stănilă Alina 

Membri:  

prof. Popescu Florentina  

prof. Stănescu Mihai 
prof. Gheorghe Camelia Ramona 

prof. Chiojdoiu Nicoleta Tomis 

prof. Gheorghiță Maria Cristina 

 

Art. 2 Comisia funcționează ca subcomisie a Comisiei pentru Curriculum cu rol stabilit prin 

regulamentul comisiei de bază. 

Art. 3. Atribuţiile responsabilului și membrilor comisiei sunt următoarele: 

a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ  
b) elaborează un plan/program de activităţi; 
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 
calendaristice și pe unități de învățare; 

d) elaborează și aplică instrumentele de evaluare şi notare; 
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e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea elevilor; 

f) aplică chestionare ; 
g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare; 
h) responsabilul de comisie stabileşte atribuţiile fiecărui membru; 
i) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – lecţii demonstrative, schimburi de 
experienţă etc.; 
j) responsabilul de comisie efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic din cadrul 

comisiei; 

l) comisia de lucru va întocmi în luna iunie 2023 un raport anual de activitate pe care îl va 

prezeta în Consiliul Profesoral ; 

 

Art. 4. Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de către serviciul secretariat. 
 

 

 

Director, 

                   prof. STĂNESCU MIHAI 
 


