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Responsabilităţile membrilor ariei curriculare  

„Matematică şi ştiinţe” 

An scolar 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Responsabilităţi 

 

1. 

 

Tărău Rodica 

 Elaborarea planului managerial, a planului de activităţi semestriale şi 

a raportului anual pentru aria curriculară „Matematică şi ştiinţe ; 

 Stabileşte atribuţiile fiecărui membru ; 

 Consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării 

didactice şi a planificărilor semestriale ; 

 Implementează şi amelioreză standardele de calitate superioară ; 

 Selectarea elevilor capabili de performanţă, în vederea participării la 

Centrul de Excelentă, la olimpiade şi concursuri şcolare la disciplina 

matematică şi alte activităţi extraşcolare; 

 Monitorizarea concursurilor si inregistrarea rezultatelor obtinute de 

catre elevi la disciplina matematică; 

 Colaborator pentru proiecte/programe, relatii cu alte institutii/ 

promovarea imaginii scolii; 

 Organizarea de consultaţii pt pregătirea  examenul de Bacalaureat 

sesiunea 2019; 

 Organizarea de drumetii, vizite, excursii. 

 

 

2. 

 

Roman Liliana Corina 

 Selectarea elevilor capabili de performantă, în vederea participării la 

Centre de Excelenta, la olimpiade şi concursuri şcolare disciplina 

matematică şi fizică şi alte activităţi extraşcolare; 

 Colaborator pentru proiecte/programe, relatii cu alte institutii/ 

promovarea imaginii scolii; 

 Monitorizarea concursurilor si inregistrarea rezultatelor obtinute de 

catre elevi la disciplina fizică; 

 Organizarea olimpiadei de matematică  la nivelul şcolii; 

 Elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

 Organizează activităti de pregătire specială a elevilor pt. Examene şi  

concursuri şcolare. 

 

3. 

 

Luca Magdalena 

 Secretarul comisiei ; 

 Redactează procesele verbale ale comisiei ; 

 Elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

 Monitorizează parcurgerea programei şcolare la ficeare clasă şi 

modul în care se realizează notarea; 

 Selectarea elevilor capabili de performantă, în vederea participării la 

olimpiade şi concursuri şcolare la disciplina biologie, chimie şi alte 

activităţi extraşcolare; 

 Colaborator pentru proiecte/programe, relatii cu alte institutii/ 

promovarea imaginii scolii; 
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 Organizarea de vizite; 

 Monitorizarea concursurilor si inregistrarea rezultatelor obtinute de 

catre elevi la disciplina biologie şi chimie ; 

 

 

4. 

Cuceu Alina  Selectarea elevilor capabili de performantă, în vederea participării la, 

la olimpiade şi concursuri şcolare la  disciplinele TIC, şi Educaţie 

Tehnologică şi alte activităţi extraşcolare; 

 Colaborator pentru proiecte/programe, relatii cu alte institutii/ 

promovarea imaginii scolii; 

 Monitorizează parcurgerea programei şcolare la fiecare clasă şi 

modul în care se realizează notarea; 

 Organizarea de consultaţii pt pregătirea  examenul de Bacalaureat 

sesiunea 2017. 

 

  

Responsabil arie curriculara: 

Prof. Tărău Rodica 

 

 

Am primit  ,,Atribuţiile membrilor catedrei de Matematică şi Ştiinţe 

NR. CRT NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC         SEMNĂTURA 

1.  TĂRĂU RODICA  

2. ROMAN LILIANA CORINA  

3. LUCA MAGDALENA  

5. CUCEU ALINA  
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