
COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI 

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 88, C.P. 910010 

tel/fax: 0242.312142 e-mail: economic_cl@yahoo.com  

 

 

 

 

            COMISII  PERMANENTE, TEMPORARE 

                           ȘI OCAZIONALE PENTRU  

                             ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

I. COMISII  PERMANENTE 

 

1. Comisia pentru curriculum 

    prof. dr. Ivanciu Elena -Aurelia - responsabil 

    prof. Anton  Mădălina - membru 

    prof. Ioniță Lucian - membru 

    prof. Oprișan Daniela - membru 

    prof. Chesaru Dorina - membru 

    prof. Asan Veronica - membru 

    prof. Brișan Marioara - membru  

 

2. Comisia de evaluare și asigurarea calității ( CEAC) 

    prof. Toader Marioara - responsabil 

    prof. Anton Mădălina - membru 

    prof, Gheorghiu Mihaela - membru 

    prof. Cornea Raluca - membru  

    prof. Ivanciu Elena Aurelia - membru 

    reprezentant părinți ,Tudor Luminița - membru  

    eleva Stan Luana cls. a XII-a D - membru 

    reprezentant Cons. local, Vulpoiu Melania - membru 

 

3. Comisia de securitate si sănătate în muncă / SSM și pentru situații de 

urgență / SU 

    prof. Necula Mirela - responsabil 

    prof. Fenciuc Gheorghe - membru 

    prof. dr. Ivanciu Elena Aurelia - membru 

    prof. Borcea Ciprian - membru 

    medic medicina muncii - Topologeanu Gabriela 
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4. Comisia  pentru control managerial intern / SCIM 

    prof. dr. Ivanciu Elena Aurelia - responsabil 

    prof. Toader Marioara - membru 

    prof. Șnel Mariana - membru 

    prof. Radu Maria  - membru  

    admin. financiar Vătășelu Lucia - membru 

    secretar Gheorghe Daniela - membru 

 

5. Comisia pentru prevenirea violenței și a faptelor de corupție și a 

discriminării în  mediul școlar și promovarea interculturalității 

    prof. psihopedagog Anghel Mădălina - responsabil 

    prof. Ioniță Florica - membru 

    prof. Oprea Mirela - membru 

    prof. Borcea Ciprian - membru  

    reprez. părinți - Stan Suzana Ruxandra 

    elev Burcea Mădălin cls. a XII- a B 
_________________________________________________________________________________________________ 

prof. Cornea Raluca - coord. consiliere și orientare cls. V-VIII 

prof. Stănescu Carmen - coord. consiliere și orientare cls/ IX – XII 
_________________________________________________________________________________________________ 

prof. înv. primar Gheorghiu Mihaela - resp. lectorate cu părinții cls. preg. - IV 

prof. Radu Elena - resp. lectorate cu părinții cls. V -VIII 

prof. Toader Marioara - resp. lectorate cu părinții cls. IX - XII  

 

II. COMISII CU CARACTER TEMPORAR 

 

1. Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluția în cariera didactică 

prof. Asan Veronica - responsabil 

prof. Voinea Mariana - membru  

prof. Nan Anicuța - membru 

prof. Cristea Delia - membru 

 

2. Comisia pentru monitorizarea frecvenței elevilor 

informatician Jelescu Valentin - responsabil 

bibliotecar Bobeică  Angela - membru 

laborant Botea Ana - membru 

 

3.  Comisia pentru gestionarea datelor SIIIR 

prof. Necula Mirela  - responsabil 

informatician Jelescu Valentin - membru 

secretar Gheorghe Daniela - membru 

admin. financiar Vătășelu Lucia - membru  
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4. Comisia pentru acordarea sprijinului financiar „Bani de liceu” 

prof. Toader Marioara - responsabil 

prof. Barbu Lucica - membru  

prof. Stănescu Carmen - membru  

prof. Oprea Mirela - membru  

prof. Cazan  Marinela - membru  

secretar Gheorghe Daniela - membru  

admin. financiar Vătășelu Lucia - membru  
 

5. Comisia pentru acordarea bursei de merit  
      prof. Șnel Mariana - membru 

      prof. Chesaru Dorina - membru 

      prof. Ioniță Cornelia - membru 
 

6. Comisia pentru acordarea rechizitelor școlare 

prof. Șnel Mariana - responsabil 

prof. înv. primar Voinea Mariana - membru  

prof. înv. primar Radu  Maria - membru  

prof. înv. primar Gheorghiu  Mihaela - membru  

prof. Lăpușneanu Luminița - membru 

prof. Ioniță Lucian - membru  
 

7. Comisia pentru programul  „Lapte și corn / măr” 

secretar Vasile Vasilica - responsabil  

laborant Botea Ana - membru  

prof. înv. primar Beia Alina - membru  

prof. înv. primar Negrilă Adriana - membru   
 

8. Comisia pentru imagine și marketing școlar  

  prof. Brișan Marioara - responsabil  

  prof. Nan  Anicuța - membru  

  prof. Șocariciu Mirela - membru  

  prof. înv. primar Negrilă Adriana - membru  

  prof. înv. primar Beia Alina  - membru 
 

9. Comisia pentru programul  „Școala altfel” 

prof. dr. Ivanciu  Elena Aurelia - responsabil  

prof. Marin Elena - membru  

prof. Chesaru Dorina - membru  

prof. Anton Mădălina  - membru  

prof. înv. primar Voinea Mariana - membru  

prof. înv. primar Negrilă Adriana - membru  

reprez. părinți Drăgan Antoanela    

eleva Naghen Monica cls. a X-a B 
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10. Comisia pentru programe și proiecte educaționale școlare și 

extrașcolare 

prof. Marin Elena - responsabil  

prof. Cornea  Raluca - membru  

prof. înv. primar  Roșu Mihaela - membru  

prof. înv. primar Beia Alina - membru    

elev Roca Mihai cls. a XI-a E 
 

11.  Comisia pentru proiecte instituționale  

prof. Șocariciu Mirela - responsabil  

prof. dr. Ivanciu Elena Aurelia - membru  

prof. Cristea Delia - membru  

prof. Nan Anicuța - membru   

prof. psihopedagog Anghel Mădălina - membru 

prof. înv. primar Radu Maria - membru 
 

12.  Comisia de etică 

prof. Oprișan Daniela - responsabil  

prof. Radu Cornelia / resp. integritate - membru  

prof. Lăpușneanu Luminița/ resp. protecția datelor cu caracter personal - membru  
 

13.  Comisia paritară 

prof. Necula Mirela - director / președinte CA 

prof. dr. Ivanciu Elena Aurelia - director adjunct / membru CA  

prof. Marin Elena - lider sindicat Colegiul Economic / filiala F.S.L.I. 

Călărași   

prof. Catană Mioara- lider sindicat Colegiul Economic / filiala „Spiru Haret” 

Călărași   
 

14.  Comisia pentru evaluare în vederea atribuirii contractelor de achiziții 

prof. Brișan Marioara - responsabil  

prof. Cazan Marinela - membru  

prof. Dulgheru Ionel - membru  

 

III. COMISII CU CARACTER  OCAZIONAL 

 

1. Comisia pentru întocmirea orarului 

prof. Necula Mirela - responsabil  

prof. Șocariciu Mirela - membru  

 

2. Comisia pentru actualizare / revizuire PDI, PAS, ROF, RAEI 

prof. Necula Mirela - director / responsabil  

prof. dr. Ivanciu Elena Aurelia - director adj. / membru  

prof. Toader Marioara - resp. CEAC / membru  
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3.  Comisia pentru evidența și gestionarea manualelor școlare 

bibliotecar Bobeică Angela - responsabil  

admin. de patrimoniu Grigore Gabriela - membru  

 

4.  Comisia de inventariere a patrimoniului unității  

prof. Toader Marioara - responsabil  

prof. Nan Anicuța - membru  

prof. Cazan Marinela - membru  

admin. financiar Vătășelu Lucia - membru  

 

 5. Comisia de casare a obiectelor de inventar și mijloace fixe  

prof. Dulgheru Ionel - responsabil  

prof. Ioniță Florica - membru  

prof. Dedu Marius - membru  

admin. financiar Vătășelu Lucia - membru  

admin. de patrimoniu Grigore Gabriela - membru 

 

6.  Comisia pentru recepția materialelor și produselor 

prof. Nan Anicuța - responsabil  

prof. Dedu Marius - membru  

 

7.  Comisia pentru recepția  lucrărilor 

prof. Ioniță Lucian - responsabil  

prof. Dulgheru Ionel - membru 

prof. Dedu Marius - membru 

 

 

 

 

                                                                           Director, 

                                                                  prof. Necula Mirela 

 

 

 

 


