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COMPONENȚA COMISIEI  

Prof.  Costoiu Adriana Petronela- responsabil 

Prof. Ene Roxana- membru 

Prof. Albu Florentina- membru 

Prof. Trauș Violeta-Octavia - membru 

Prof. Mitulețu Mir ea- membru 

 

 

 

 



      Î  alitate de respo sa il u a tivitatea de perfe țio are, e țio ez ă î  
ate ția e rilor o isiei a stat, a o ie tiv pri ipal, dezvoltarea 

progra ului de refor ă al i vață â tului preu iversitar. 

       Î  pla ul a agerial al u ității oastre de î văță â t, respe tiv, â  adrul 
do e iului de for are o ti uă a adrelor dida ti e, au fost și su t, î  ate ția 

oastră, perfe țio area și desfășurarea o sfătuirilor. 

        De ase e ea, a tivitatea das ălilor oștrii s-a concretizat prin intermediul 

o u i arii, al o eperii și ela orării de proie te dida ti e, de teste și are e 
de evaluare. 

        Î  o for itate u Progra ul I.S.J Ti iș și u age da C.C.D Ti iș, das ălii 
oștri au  parti ipat la i struiri etodi e î  adrul ărora respo sa ilii ariilor 
urri ulare au desfășurat o a tivitate deose ită. 

        Î  eea e privește o ți erea de grade dida ti e, e țio ez ă toate 
cadrele  didactice au obtinut gradul didactic: Macavei Paul (gradul I), Iosif 

Maria(gradul I). 

        În tabelul de mai jos sunt amintite cadrele didactice înscrise la grade si 

definitivat. 

          TABEL CADRE DIDACTICE INSCRISE LA GRADE 

Nr. 
Crt. 

NUME-PRENUME 
(inainte de 
casatorie) 

GRADUL SPECIALIZAREA SERIA CENTRU DE 
PERFECTIONARE 

OBS(cadre cu 
gradulamanat) 

1. APACHITEI 
VERONICA-

MARIA 

II BIOLOGIE 2017-
2020 

-  

2. STRECICU 
CAMELIA  

(cas. 
NEDELCOVICI) 

I RELIGIE 
ORTODOXA 

2016-
2020 

UNIVERSITATEA 
”AUREL VLAICU” 

ARAD 

 

3. GIURGIU FLORIN II PSIHOLOGIE 2017-
2020 

UNIVERSITATEA 
” VASILE 

GOLDIS” ARAD 

 

4. SECULICI 
BOGDAN 

I ISTORIE 2015-
2019 

UNIVERSITATEA 
DE 

VESTTIMISOARA 

 

5. MUNTEAN 
RODICA-FLORICA 

(cas. 
CHITULESCU) 

I LIMBA 
ROMANA 

2016-
2020 

UNIVERSITATEA 
DE VEST 

TIMISOARA 

 



6. DAN SANDA I PROFESOR 
INVATAMANT 

PRIMAR 

2016-
2020 

UNIVERSITATEA 
DE VEST 

TIMISOARA 

 

7. IVAN DELIA-
LUCIA 
(cas. 

IOVANOVICI) 

I LIMBA 
ROMANA 

2014-
2018 

UNIVERSITATEA 
DE VEST 

TIMISOARA 

 

8. TOMUS 
ADRIANA-

PETRONELA 
(cas. COSTOIU) 

II MATEMATICA 2017-
2020 

  

9. BERCEA 
LACRIMIOARA 

II LIMBA 
ROMANA 

2017-
2020 

UNIVERSITATEA 
DE VEST 

TIMISOARA 

 

10. FRIMU SIMONA-
JENICA 

(cas. 
ARCHINDEANU) 

II MATEMATICA 2016-
2019 

UNIVERSITATEA 
DE VEST 

TIMISOARA 

 

 

 

DEFINITIVAT 

Nr. 
Crt. 

NUME-PRENUME  

 
STATUT VECHIME LA 

CATEDRA 
SESIUNI 

ANTERIOARE IN 
CARE A SUSTINUT 

DEFINITIVATUL 

1. MARC TABITA 
(cas. SILAGHI) 

SUPLINITOARE 8 ANI 2012,2013,2014 

2. IANOSEL LAVINIA SUPLINITOARE 17 ANI 2012,2013,2014 

 

        In continuare pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv –
edu ativ i  se estrul II , adrele dida ti e di  s oala oastra, tre uie să fa ă 
eforturi deosebite pentru:  

- reştera alităţii a tului de predare î văţare u o se i ţe dire te asupra 

ivelului de u oşti ţe al elevilor şi for ării o pete ţelor profesio ale  
for area o ti uă ar tre ui să fie u  efort i dividual, a plu, oere t şi 
o pete t, susţi ut 

- utilizarea i for aţiilor do â dite la ursurile de for are î  a tivitatea la lasă  
la ivel i stituţio al, de î lăturare a ruti ei şi i o ilis ului, de ade vare la 

e esităţile i ediate ale ş olii.  



- o du erea ş olii tre uie să pro oveze u  î văţă â t de alitate î  
conformitate cu standardele ARACIP 

 

                                                        Respo sa ilul o isiei deperfe țio are 

                                  Prof. Costoiu Adriana Petronela 


