
Responsabilități în cadrul catedrei

1 Colegiul Tehnic ForestierBadoi Ioana

Responsabil Catedra de 

Prelucrarea lemnului şi 

Silvicultură

Alcătuieşte Planul managerial şi Programul de activităţi al Catedrei/Ariei 

curriculare; Stabileşte măsuri pentru realizarea obiectivelor generale, 

pentru pregătirea profesională ştiinţifică şi metodica a membrilor 

Catedrei/Ariei curriculare, măsuri organizatorice; Stabileşte tematica 

şedinţelor şi întocmeşte procesele verbale ale acestora; Propune materiale 

spre analiză, referate, materiale informative; Alcătuieşte componenţa 

nominală a catedrei/ariei curriculare.

2 Colegiul Tehnic ForestierBalan irina

Responsabil Catedra de 

Protecţia mediului

Alcătuieşte Planul managerial şi Programul de activităţi al Catedrei/Ariei 

curriculare; Stabileşte măsuri pentru realizarea obiectivelor generale, 

pentru pregătirea profesională ştiinţifică şi metodica a membrilor 

Catedrei/Ariei curriculare, măsuri organizatorice; Stabileşte tematica 

şedinţelor şi întocmeşte procesele verbale ale acestora; Propune materiale 

spre analiză, referate, materiale informative; Alcătuieşte componenţa 

nominală a catedrei/ariei curriculare.

3 Colegiul Tehnic ForestierCismaru Viorel Elaboreză instrumente de evaluare şi notare la discipline specifice.

4 Colegiul Tehnic ForestierCiuculescu Gheorghe

Efectuează instructajul de protecţia muncii pt. disciplinele care au lucrări 

de laborator şi ore de instruire practică.

5 Colegiul Tehnic ForestierDutică Eugen

Întocmeşte şi propune spre aprobare Graficul de utilizare a tractorului 

şcoală.

6 Colegiul Tehnic ForestierFlorica Maria

Responsabil Catedra de 

Mecanică

Alcătuieşte Planul managerial şi Programul de activităţi al Catedrei/Ariei 

curriculare; Stabileşte măsuri pentru realizarea obiectivelor generale, 

pentru pregătirea profesională ştiinţifică şi metodica a membrilor 

Catedrei/Ariei curriculare, măsuri organizatorice; Stabileşte tematica 

şedinţelor şi întocmeşte procesele verbale ale acestora; Propune materiale 

spre analiză, referate, materiale informative; Alcătuieşte componenţa 

nominală a catedrei/ariei curriculare.

7 Colegiul Tehnic ForestierFloricel Mihaela Elaboreză instrumente de evaluare şi notare

8 Colegiul Tehnic ForestierIordache Roxana Elaboreză instrumente de evaluare şi notare la discipline specifice

9 Colegiul Tehnic ForestierMagureanu Dumitru Responsabil Concursuri si Olimpiade

10 Colegiul Tehnic ForestierManea Rodica Analizează periodic performanţele elevilor.

11 Colegiul Tehnic ForestierMarinescu Camelia Planificarea tezelor

Nr. 

crt.
Unitatea scolara

Nume si prenume

Funcția in 

cadrul catedrei



12 Colegiul Tehnic ForestierMănoiu Ion Responsabil cu întreţinerea Pepinierei didactice şi a Parcului dendrologic.

13 Colegiul Tehnic ForestierNicolaescu Paul

Organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale  la 

discipline specifice:Conducere auto

14 Colegiul Tehnic ForestierPopa Ecaterina

Responsabil Aria curriculară 

Tehnologii

Alcătuieşte Planul managerial şi Programul de activităţi al Catedrei/Ariei 

curriculare; Stabileşte măsuri pentru realizarea obiectivelor generale, 

pentru pregătirea profesională ştiinţifică şi metodica a membrilor 

Catedrei/Ariei curriculare, măsuri organizatorice; Stabileşte tematica 

şedinţelor şi întocmeşte procesele verbale ale acestora; Propune materiale 

spre analiză, referate, materiale informative; Alcătuieşte componenţa 

nominală a catedrei/ariei curriculare.

15 Colegiul Tehnic ForestierPopescu Constantin Responsabil cu întreţinerea tehnică a autovehiculelor şcoală.

16 Colegiul Tehnic ForestierSmedoiu Sorin Analizează periodic performanţele elevilor.

17 Colegiul Tehnic ForestierStaicu Gabriela

Alcătuieşte graficul de utilizare a laboratoarelor şi a cabinetelor de 

specialitate.

18 Colegiul Tehnic ForestierStroe Dorina

Efectuează instructajul de protecţia muncii pt. disciplinele care au lucrări 

de laborator şi ore de instruire practică.

19 Colegiul Tehnic ForestierUdvescu Liviu Analizează periodic performanţele elevilor.

20 Colegiul Tehnic ForestierVladoi Carmen

Întocmeşte şi propune spre aprobare Graficul orelor suplimentare cu 

elevii 

21 Colegiul Tehnic ForestierZotica Constantin

Responsabil cu întreţinerea Tractorului-Şcoală şi a automobilelor Şcoală 

şoferi
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