
5 . PROGRAM DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI METODICO-ŞTIINŢIFIC 

 
5 .1 Componenţa Consiliului Metodic pentru a.s.2018-2019 

 

           Preşedinte:  

1. L. Ţurcan – director-adjunct studii, studii superoiare, profesoară de economie, vechime în 

muncă 32 ani, grad didactic superior, grad managerial I. 

Secretar: 

2. I. Muntean – metodist, studii superioare, profesoară de specialitate, grad didactic I, 

vechime în muncă 15 ani.  

 

Membrii consiliului:  

3. V. Pelivan - director, studii superioare, profesor de istorie, vechime în muncă 31 de ani, 

grad didactic superior, grad managerial I. 

4. A. Clima – director-adjunct educaţie, studii superioare,  profesoară de limba română, 

vechime în muncă 32  ani, grad didactic superior. 

5. V.Grosu – director-adjunct pentru instruire practică, studii superioare, grad didactic I, 

vechime în muncă 24 ani.  

6. E. Nicolaev –şef secţie asigurarea calităţii, studii superioare, profesoară de specialitate, 

vechime în muncă  14 ani, grad didactic  superior.  

7. S.Coceaş - şef de secţie formare continuă, studii superioare, GD II, vechime în muncă 14 

ani. 

8. V. Gherţa  - şefă de secţie, studii superioare, profesoară de materiale de construcţie, 

vechime în muncă 19 ani, grad didactic I. 

9. S. Gutium – şefă de secţie, studii superioare, profesoară de specialitate, vechime în muncă 

21 ani, grad didactic I .  

10. V. Furculiţă – şefă de secţie, studii superioare, profesoară de chimie, vechime în muncă 34 

ani, grad didactic I . 

11. A. Popovici – şefă de secţie, studii superioare, profesoară de limba şi literatura română, 

vechime în muncă 41 ani, grad didactic  II.  

12. L. Zestrea - şefă de catedră, studii superioare, profesoară de specialitate, vechime în 

muncă 11 ani, grad didactic  I . 

13. A. Bînzari - şef de catedră, studii superioare, profesor de specialitate, vechime în muncă 8 

ani, grad didactic  II . 

14. Gh. Timoftică – şef de catedră, studii superioare, profesor de cadastru, vechime în muncă  

9 ani, grad didactic  I . 

15. E. Cojocaru - şef de catedră, studii superioare, profesor de proiectare, vechime în muncă 

37 ani, grad didactic  I.  

16. L. Friptuleac – şefă de catedră, studii superioare, profesoară de informatică, vechime în 

muncă 15 ani, grad didactic  I. 

17. M. Gîncu – şefă de catedră, studii superioare, profesoară de limba şi literatura română, 

vechime în muncă 35 ani, grad didactic II. 

18. V. Pânzaru – şefă  de catedră, studii superioare, profesor de ştiinţe sociale, vechime în 

muncă 15 ani, . 

19. A. Paşcan - profesoară de specialitate EI, studii superioare, vechime în muncă 18 ani, grad 

didactic I. 

 

 


