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DECIZIE 

pentru numirea COMISIEI PENTRU CURRICULUM 

 

în temeiul: 

- art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 
- standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 
intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi 
pentrudezvoltarea sistemelor de control managerial, 
- art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1 din 2011, 
-OMENCS nr.5132/2009 privind managementul clasei de elevi și adresele M.E.N.  referitoare 
la orele de consiliere  și orientare în învățământul preșcolar și primar nr.46267/2010 (înv. 
Preșcolar)  și 44366/2010 (învățământ primar); 
 

având în vedere: 
-art 22 alin. 2, lit. a /din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de 
Învățământ Preuniversitar  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în 
Monitorul Oficial al României,Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020. 
-art.71 alin.2, lit.a din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ 
Preuniversitar  Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul 
Oficial al României,Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020. 
- propunerea  Consiliului profesoral din data 13 09 2021, 
-Hotărârea   Consiliului de Administrație  nr.6 din 30 09 2021., 

Profesor  MIHAI DIDINA director al Scolii Gimnaziale nr.1 sat Radeni, judeţul Vaslui, 
numit prin decizia IȘJ Vaslui  nr. 823/27.08.2021, 
 

DECIDE: 

 

Art.1 Se constituie la nivelul unităţii pentru anul şcolar 2021/2022, COMISIA  PENTRU 

CURRICULUM , compusa din : 
HRIB ANCA-PREȘEDINTE 
LAZANU ELENA-profesor-VICEPREȘEDINTE 
ȘELCOVOIU TEODOR-profesor 
 POTORAC MARINELA -învățător                                   
NASTAC SIMONA-învățător- secretar 
MILER GABRIELA-profesor pentru învățământ primar 
rt. 2 Atribuţiile Comisiei: 
a.) elaborarea proiectului curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi şi 
obiective ale şcolii, metodologia de evaluare, criterii de selecţie/evaluare a elevilor; 
b.) elaborarea ofertei educaţionale a şcolii şi a strategiei promoţionale; 
c.) analizarea şi propunerea spre avizare a  CDS-urilor; 
d.) verificarea shemei orare și a orarelor pe clase/nivele și propunerea spre avizare Consiliului 
de Administrație 
e)elaborarea/ avizarea planului de formare profesionala pe an scolar si prezentarea spre 
aprobare Consiliului de Administratie 
h) controlul și planificarea orelor și zilelor de consiliere/consultații  cu părinții elivilor/copiilor 
din ciclul preșcolar și primar; 
Art. 3 Toate documentele elaborate de către Comisia  pentru Curriculum sunt supuse 
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avizării  Consiliului profesoral, aprobării consiliului de Administrație și pastrate in dosarul 
comisiei. 
Art. 4 Comisia are în subordine comisia pentru întocmirea schemelor orare si comisia pentru 
formare și perfectionare continuă 
Art. 5 Prezenta decizie se încredinţează spre executare membrilor comisiei de către 
serviciul secretariat din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1, sat Rădeni. 
 
Nr. ______ din ____________ 
Director,______________________ 


