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An școlar 2019-2020 

 
 

În acest an școlar la nivelul CSEI Cristal funcţionează următoarele comisii: 

 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

Comisiile cu caracter permanent sunt: 

 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii; 

 

http://www.vazauz.ro/


g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

 

Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară 

activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune 

constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt prevăzute în  Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSEI Cristal. 

 

Comisiile de la nivelul CSEI Cristal  îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de 

învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la lit. b), f) şi g) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor 

legali, nominalizaţi de CRP. 

Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative 

sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

 

Pe baza ROF fiecare comisie își elaborează propriul regulament, planul managerial/strategia ,stabilește sarcinile membrilor și 

procedurile specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I. Comisii de lucru permanente  

 

Nr.crt Denumirea comisiei Atribuții Documente de portofoliu Componență 



 

1 Comisia pentru 

curriculum 

 

- întocmirea ofertei educaționale și a ofertei 

curriculare a școlii  

- monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor 

venite din partea elevilor şi părinţilor cu privire 

la C.D.Ṣ.  

- monitorizarea tuturor propunerilor şi opţiunilor 

venite din partea cadrelor didactice privind 

C.D.Ṣ. 

- monitorizarea gradului de satisfacţie al 

beneficiarilor privind realizarea C.D.Ṣ. 

- colaborarea cu conducerea şcolii pentru 

elaborarea ofertei de discipline opţionale 

- colaborarea cu conducerea şcolii şi Inspectoratul 

Judeţean Bihor pentru optimizarea proiectării şi 

realizării C.D.Ṣ. 

- întocmirea  unui raport anual privind realizarea 

C.D.Ṣ. , evoluţia ȋn perspectivă şi activitatea 

comisiei 

- procurarea documente curriculare oficiale 

(planurile cadru şi ordinele emise de ministru, 

programele şcolare, ghiduri metodologice) 

- aplicarea planului cadru de ȋnvăţământ prin 

elaborarea ofertei curriculare 

- asigurarea bazei logistice pentru activităţile 

curriculare şi extracurriculare 

Legislație specifică: 

 

- LEN nr 1/2011, ROFUIP 2016, OMECS nr 

5555/2011 privind organizarea și funcționarea 

Centrelor școlare de educație incluzivă , 

programe și planuri cadru în vigoare în 

invățământul special, Ordinul nr. 3622/2018 

privind aprobarea planurilor-cadru pentru 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, repartizare 

sarcini membri , 

proceduri specifice 

pe baza cărora 

funcționează comisia 

 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei 

 

- rapoarte semestriale  

 

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei  

 

- oferta curriculară a 

şcolii: trunchi 

comun, discipline 

opţionale, activități 

extrașcolare , 

-Președinte-director prof. Vesa 

Maria Ramona 

-Coordonator-prof.Dura Anca 

(responsabil CDȘ) 

-Membri  - prof.Moldovan 

Mihaela 

     - prof.Opris Aurelia 

     - prof.Kover 

Monica 

     - prof.Todea 

Rodica-Stela 

     - prof.Ples Mirela 

     - prof.Bar Emoke 



învățământul special preșcolar, primar și 

gimnazial 

 

finalităţile şi 

obiectivele şcolii, 

metodologia de 

evaluare, criterii de 

selecţie a elevilor 

 

- oferta educaţională a 

şcolii şi strategia 

promoţională a 

ofertei educaționale 

 

- criterii de ȋntocmire 

corectă a schemelor 

orare 

 

- metodologia de 

aplicare a 

activităţilor de 

consiliere şi 

orientare 

 

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

atribuțiilor 

2.  Comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii 
 

Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă 

pentru CSEI Cristal și este centrată preponderent pe 

rezultatele învăţării. 

 

 

Atribuţii generale:  

- coordonarea  aplicării procedurilor şi 

activităţilor de autoevaluare instituţională 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, repartizare 

sarcini membri , 

proceduri specifice 

pe baza cărora 

 

- Coordonator: - 

prof.Ples Gabriela 

(coordonator desemnat de 

conducatorul organizatiei) 

    -      Membri: 



privind calitatea educaţiei, aprobate de 

conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor 

şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare.  

- elaborarea anuală a  raportului de evaluare 

internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa 

beneficiarilor prin afişare/publicare şi este pus 

la dispoziţia evaluatorului extern.  

- formularea de  propuneri de îmbunătăţire a 

calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii 

şcolii.  

- cooperarea cu ISJ Bihor și Agenţia Română 

pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar (ARACIP) şi cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din 

ţară şi din străinătate, potrivit legii.  

Atribuții specifice: 

 

- definirea  în mod explicit a valorilor, 

principiilor şi indicatorilor calităţii;  

- construirea prin participare şi dezbatere, 

consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, 

părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie 

locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în 

privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de 

calitate;  

- urmărirea respectării, în toate procedurile 

curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, 

principiilor şi indicatorilor conveniţi;  

- evaluarea impactului tuturor proceselor 

(inclusiv şi mai ales al procesului de 

învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în 

şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi 

raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii 

funcționează comisia 

 

- regulament de 

organizare și 

funcționare semnat 

de luare la 

cunoștință de către 

membri 

- organigrama 

- planul 

managerial/strategia 

comisiei 

- componența 

comisiei 

- proceduri pe 

domenii 

- raport anual de 

asigurare și evaluare 

a calității 

- plan de îmbunătățire 

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- ordine privind 

autorizare/acreditare

a unității  

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

atribuțiilor  

 

-reprezentanți corp profesoral  

prof.Cotuna Natalia  prof.Cuc 

Ioana      

prof.Herman Szabolcs 

   -reprezentant CJB  

   -reprezentant părinți d-na 

Botau Marioara 

 - reprezentant sindicat Crișan 

Adriana Lacramioara 

-Secretar : inv-educ.Serenciuc 

Teodora 



asupra modului în care a fost asigurată calitatea;  

- propunerea de măsuri de optimizare / creştere / 

dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de unitatea 

şcolară – la nivelul conceptului, principiilor, 

indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar 

şi al procedurilor curente care privesc 

funcţionarea şi dezvoltarea şcolii;  

Legislație specifică: 

 

LEN nr 1/2011, ROFUIP 2016, OUG nr.75/2005 privind 

asigurarea calității educației , Anexa 18 la OMECTS nr. 

4688/29.06.2012 privind Standardele specifice de calitate 

pentru învățământul special 

 

 

 

 

3. Comisia pentru 

perfecţionare şi 

formare continuă 

-  menţinerea permanent a contactului cu I.S.J 

Bihor , informându-se cu privire la modificările 

ce pot apărea în curriculum, modalităţi de 

evaluare şi a modului de aplicare a acestora 

-  menţionerea legăturii cu instituţiile abilitate cu 

formarea şi perfecţionarea continuă și 

informează personalul didactic de modificările 

care apar 

- elaborarea de materiale de sinteză pe diferite 

teme (curriculum, evaluare, metode şi strategii 

didactice,manuale alternative, consiliere şi 

orientare, etc.) 

- sprijinirea  personalul didactic prin stagii de 

formare în activitatea de perfecţionare şi 

susţinere a examenelor de grade didactice 

- sprijinirea din punct de vedere metodic, 

profesorii aflaţi la începutul activităţii didactice 

-  organizarea de seminarii, lecţii deschise, 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei , repartizare 

sarcini membri , 

proceduri specifice 

pe baza cărora 

funcționează comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei  

- rapoarte semestriale  

prof. Lakatos Gyongy-

coordonator 

 

- prof.Blasko Ildiko Noemi 

- prof.Tomozei Dana 

- prof. Hermann Szabolcs 

- prof. Ardelean Ana 

 



discuţii pe diferite probleme 

Activitatea responsabilului cu 

perfecţionarea/formarea continuă de la CSEI Cristal 

Oradea va fi centrată pe următoarele coordonate: 

 

INFORMARE 

Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare 

la perfecţionarea/ formarea continuă a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar 

Accesibilizează şi facilitează accesul la informaţie 

pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ 

Consultă  site-ul ISJ- pagina inspectorului pentru 

perfecţionare şi informează personalul didactic din şcoală 

cu privire la noutăţile apărute pe site, concomitent cu 

recomandarea consultării site-ului de către toate cadrele 

didactice 

Diseminează toate informaţiile din domeniu referitoare 

la perfecţionarea/ formarea continuă a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

 Organizează la nivelul unităţii de învăţământ un punct 

de informare unde se va găsi toată legislaţia în vigoare 

privind perfecţionarea/ formarea continuă a personalului 

didactic din învăţământul preuniversitar, calendarul 

activităţilor de perfecţionare prin grade didactice pentru 

anul şcolar în curs, precum şi toate documentele 

referitoare la perfecţionarea/ formarea continuă a 

cadrelor didactice, transmise de către ISJ şcolii sau 

postate pe site- pagina inspectorului cu perfecţionarea, 

CCD( Oferta CCD cursuri formare continuă pentru 

Oferta CCD cursuri formare continuă pentru şcolar în 

curs etc.) 

 Realizează informări asupra activităţilor de 

perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice în 

cadrul CP şi CA din şcoală. 

 Întocmeşte rapoarte referitoare la domeniul de 

responsabilitate către inspectorul şcolar pentru 

dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ şi echipa 

managerială a instituţiei de învăţământ, spre informarea 

acestora privind activitatea de perfecţionare/ formarea 

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

 

 

 

 

 

 

 

- portofoliul 

responsabilului cu 

perfecționarea/forma

rea continuă 

 ( decizie de numire, 

c.v, procese verbale, 

fișe individuale, 

situații 

centralizatoare, 

oferte de 

cursuri,legislație 

specifică etc.) 

 

 



continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 

 

ORGANIZARE/ COORDONARE 

 Alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării 

prin grade didactice-masterate- doctorate,perfecţionarea 

o dată la 5 ani( cu respectarea metodologiei de formare 

continuă) şi cursuri de formare continuă a cadrelor 

didactice din unitatea de învăţământ ( macheta se află 

postată pe site- perfectionare) 

 Organizează şi coordonează participarea personalului 

didactic din unitatea de învăţământ la activităţilede 

formare continuă organizate la diferite niveluri ( ISJ, 

CCD, universităţi, colegii etc.) în conformitate cu 

prevederile Legii 1 / 2011 ( Statutul personalului 

didactic). 

 Întocmeşte pentru fiecare cadru didactic, o Fişă 

individuală de formare continuă, fişă care va fi 

actualizată permanent şi va fi inclusă în dosarul Comisiei 

pentru perfecţionare/ 

formare continuă a cadrelor didactice, stabilită la nivelul 

şcolii . 

 Organizează şi conduce reuniuni/ateliere de 

lucru/lecţii/activităţi demonstrative pe teme profesionale  

Organizează şi coordonează activităţi de diseminare a 

cunoştinţelor, metodelor şi practicilor 

pedagogice dobândite de profesori prin participarea la 

stagii de formare continuă, burse de studiu în ţară 

şistrăinătate (aceste activităţi vor fi consemnate şi în 

rapoartele realizate periodic la solicitarea ISJ sau echipei 

manageriale din şcoală 

 Sprijină echipa managerială din unitatea de învăţământ 

în desfăşurarea unor acţiuni de analiză, identificare şi 

stabilire a nevoii de formare a personalului didactic din 

şcoală ( informaţiile legate de nevoile de formare 

identificate şi stabilite la nivelul unităţii de învăţământ 

vor fi aduse la cunoştinţa inspectorului pentru 

dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ şi consemnate 

în rapoartele de activitate) 

 Coordonează, la solicitarea conducerii şcolii, 

monitorizarea impactului produs de programele de 



formare continuă asupra calităţii educaţiei 

 Promovează la nivelul şcolii, împreună cu echipa 

managerială, oferta CCD cuprinzând cursurile de formare 

continuă pentru anul şcolar în curs, orientând cadrele 

didactice spre acele cursuri de formare care vin în 

întâmpinarea nevoilor de formare identificate la nivelul 

şcolii, în vederea asigurării calităţii educaţiei 

 Coordonează şi monitorizează, împreună cu echipa 

managerială a şcolii, activitatea 

catedrelor/comisiilor metodice din cadrul unităţii de 

învăţământ 

 

 

CONSILIERE/ CONSULTANŢĂ 

 Consiliază cadrele didactice din şcoală pe probleme de 

perfecţionare/ formare continuă şi colaborează cu echipa 

managerială a şcolii pe această problematică 

 Solicită consiliere/consultanţă, atunci când consideră 

necesar, inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane 

din cadrul ISJ Constanţa 

 Facilitează comunicarea intercolegială la nivelul şcolii, 

formarea şi dezvoltarea unei culturi 

organizaţionale specifice, relaţionarea şcolii cu alte 

instituţii şi organizaţii, cu scopul asigurării unei imagini 

pozitive a şcolii în comunitate şi la nivelul judeţului 

 Deprinde şi foloseşte tehnica observării şi analizei 

lecţiilor/ activităţilor susţinute de cadrele didactice, cu 

scopul îmbunătăţirii procesului de 

predare/învăţare/evaluare, prin consiliere colegială 

 

FORMARE 

 Participă la activităţile de perfecţionare/formare 

continuă organizate la diferite niveluri- ISJ, CCD, 

universităţi, colegii, asociaţii sau ONG-uri ce au ca scop 

îmbunătăţirea perfecţionarii/formării continue a cadrelor 

didactice 

 Realizează, în colaborare cu echipa managerială, 

activităţi de diseminare a informaţiilor primate în cadrul 

cursurilor de formare continuă, instruirilor, întâlnirilor 

organizate de diferite instituţii abilitate în domeniu 



 

MONITORIZARE 

 Realizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, 

monitorizarea participării cadrelor didactice la activităţile 

de perfecţionare/formare continuă organizate la nivelul 

unităţii şcolare 

 Monitorizează, împreună cu echipa managerială a 

şcolii, activităţile desfăşurate la nivelul şcolii în scopul 

promovării bunelor practici 

 Monitorizează, împreună cu echipa managerială a 

şcolii, parcursul în vederea perfecţionării prin grade 

didactice pentru tot personalul didactic din unitatea de 

învăţământ şi înformează, în scris, inspectorul şcolar 

pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ Bihor 

privind cadrele didactice care nu mai îndeplinesc 

condiţiile legale pentru obţinerea gradelor didactice ( de 

vechime, concedii fără plată, concedii creştere 

copil,sancţiuni, calificativ necorespunzător etc.) 

 

EVALUARE 

 Realizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, 

evaluarea activităţii de perfecţionare/ formare continuă  

 Popularizează rezultatele evaluării realizată, la nivelul 

colectivului didactic, în vederea identificării unor soluţii 

pentru îmbunătăţirea activităţii de perfecţionare/ formare 

continuă şi a calităţii educaţiei la nivelul unităţii de 

învăţământ 

 

Legislație specifică : 

Legea Educației Naționale  nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare; 

Metodologia formării continue a personalului 

didactic, de conducere, de îndrumare și de control 

aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu 

modificările și completările ulterioare; 

Metodologia de acreditare a și evaluare periodică a 



furnizorilor  de programe de formare continuă și a 

programelor  oferite de aceștia aprobată prin 

OMECTS  nr. 5564/2011 modificată și completată 

prin OMECTS nr. 3130/ 2013 și OMECS nr. 

5442/08.10.2015; 

OMEN nr. 3307/2013 privind aprobarea modelului 

― Atestatului de formare continuă a personalului 

didactic‖ și a modelului ‖Fișei competențelor și 

disciplinelor/temelor‖ 

Metodologia privind sistemul de acumulare, 

recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 

transferabile aprobată prin OMECTS nr. 

5562/2011; 

Standarde de formare continuă pentru pentru 

personalul cu funcții manageriale din învățământul 

preuniversitar aprobate prin OMECTS NR. 3638/ 

2012; 

Nota nr. 640/20.02.2013 privind aprobarea taxei de 

acreditare a programelor de formare continuă 

pentru personalul din învățământul preuniversitar; 

Nota nr. 48/22.02.2013 privind aprobarea 

procedurii privind echivalarea și acordarea de 

credite profesionale transferabile pentru 

participarea la activități de formare din categoria 4 

- Programe speciale; 

Nota nr. 189/16.05.2013 privind aprobarea 

modelului de proces verbal care se întocmește de 

către furnizorii de programe de formare continuă 

acreditate în urma evaluării finale a cursanților și a 

listei documentelor justificative privind 

desfășurarea activității de evaluare finală a 

acestora; 



Nota nr. 311/03.06.2014 privind aprobarea 

modelului documentelor prevăzute în art. 35, alin. 

(1) din OMECTS nr. 5564/2011 

 

4. Comisia de securitate 

şi sănătate în muncă 

şi pentru situaţii de 

urgenţă 

-  realizarea planului anual /strategiei în domeniul 

securității și sănătății în muncă și în situații de 

urgenta   

- urmărirea aplicării acestui program, inclusiv 

alocarea mijloacelor necesare realizarii 

prevederilor lui si eficienta acestora din punctul 

de vedere al imbunatatirii conditiilor de munca; 

- sprijinirea /verificarea  desfașurării în conditii 

normale a instruiri periodice in domeniul SSM 

si SU a salariatilor  si  prescolarilor . . 

- urmărirea  implementării de către cadrele 

didactice a prevederilor Protocolului  privind 

pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta  a 

copiilor , elevilor si studentilor  din sistemul 

national de invatamant incheiat intre MAI si 

MEN   , nr. 9647/2013 

- urmărirea și verificarea  modului în care se 

aplică si se respecta reglementarile legale , 

instructiunilor specifice  ,privind securitatea si 

sanatatea in munca si apararea impotriva 

incendiilor ; 

- delegarea unui membru pentru a participa in 

cadrul comisiei de evaluare a riscurilor la 

locurile de munca, avizeaza evaluarea si planul 

de prevenire si protectie  intocmit in urma 

evaluarii ;  

- centralizarea și analizarea propunerilor 

salariaților privind prevenirea accidentelor de 

muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum 

si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, repartizare 

sarcini membri , 

proceduri specifice 

pe baza cărora 

funcționează comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei  

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației specifice 

 

- Coordonator - prof.Popa 

Sanda (instruire ,evidenta 

fise) 

- Membri : - prof.Tanc Dorina-

coordonator GPP nr.20 

(instruire ,evidenta fise) 

        -prof.Rada Elisabeta-

coordonator GPP nr.30 

(instruire ,evidenta fise) 

        -LUCRATORI CU 

RASPUNDERI 

SPECIFICE IN 

DOMENIUL SSM: 

   -prof.Buboiu 

Lioara Bianca 

   -prof.Cotuna 

Natalia Monica  

       -COMITET DE 

SECURITATE SI 

SANATATE IN MUNCA

  

 -Membri: -dir. 

Prof.Vesa Maria Ramona 

   -prof.Popa 

Sanda 

   -prof.Buboiu 

Bianca 

   -prof.Cotuna 

Natalia 

   -dr.Filip 

Mihaela, medicina muncii , 

Pelican 

 -Secretar Pintea Laura 

Livia 

       -ECHIPA DE PRIM 



apararii impotriva incendiilor ; 

- efectuarea  controale trimestriale  proprii 

privind aplicarea si respectarea normelor de 

securitate si sanatate in munca si situatii de 

urgenta , in cadrul  unitatii  

- elaborarea raportului  anual  de securitate si 

sanatate in munca  si de analiza a capacitatii de 

aparare impotriva incendiilor   

Legislație specifică : 

 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale *** 

Republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

Hotărârea Guvernului nr. 355/ 2007 

 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

Hotărârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerinţele 

minime de securitate şi sănătate pentru locul de 

muncă. 

   

AJUTOR  

 -asistent med.Ambro Alina 

 -infirmiera Popa Simona 

 -infirmiera Bustea Luciana 

 -ingrijitoare Mihelea 

Rodica 

        -RESPONSABILI PSI 

 -prof.Ardelean Ana  

         -prof.Cuc Ligia – 

grupe integrate la GPP 

nr.20 

                     -prof.Cuc 

Ioana – grupe integrate la 

GPP nr.30 

         -adm.Berce Marioara   

      - RESPONSABILI 

INTOCMIRE MENIU: 

- asist.med.Ambro Alina-

educatia sanitară 

- adm.Berce Marioara 

5. Comisia de 

monitorizare   a 

implementării și 

dezvoltării sistemului 

de control intern 

managerial 

 

 

- coordonează procesul de actualizare a 

obiectivelor generale și specifice, a activităților 

procedurale, a procesului de gestionare a 

riscurilor, a sistemului de monitorizare a 

performanțelor, a situației procedurilor și a 

sistemului de monitorizare și de raportare, 

respectiv informare către conducătorul entității 

publice 

- elaborează Programul de dezvoltare a sistemului 

de control intern managerial, denumit Program 

de dezvoltare, care se actualizează anual la 

nivelul CSEI Cristal Programul de dezvoltare 

- decizie pentru 

numirea comisiei de 

monitorizare,coordo

nare și îndrumare 

metodologică a 

dezvoltării 

sistemului de control 

intern managerial 

- raport anual asupra 

sistemului de control 

 

Președinte : prof. Pleș Mirela   

Membri : 

- director, Vesa Maria Ramona  

- șef compartiment nedidactic 

cont.Kis Erika  

 - șefi compartimente didactic : 

- prof.Opriș Aurelia 

- prof.Moldovan 

Mihaela     

- prof. Kover Monica 



cuprinde obiectivele CSEI Cristal în domeniul 

controlului intern managerial, în funcție de 

stadiul implementării și dezvoltării acestuia, iar 

pentru fiecare standard de control intern 

managerial se stabilesc activități, responsabili și 

termene, precum și alte elemente relevante în 

implementarea și dezvoltarea sistemului de 

control intern managerial. 

-  

Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:  

- asigură conducerea ședințelor, conform ordinii 

de zi, și aprobă minutele ședințelor și, după caz, 

hotărârile acestora. În funcție de tematica ordinii 

de zi a ședințelor, la solicitarea președintelui 

Comisiei de monitorizare pot participa și alte 

persoane în calitate de invitați. 

- este responsabil de procesul procesul de 

management al riscurilor și se organizează în 

funcție de dimensiunea, complexitatea și mediul 

specific al entității publice 

 

  
Legislație specifică: 

 

LEN nr 1./ 2011, ROFUIP 2016, Ordinului 

Secretariatului General al guvernului nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial 

al entităților publice , Instrucțiunea nr. 1/2018 privind 

aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ 

preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în 

Codul controlului intern managerial al entităților publice, 

aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului 

nr. 600/2018 

 

 

managerial 

- registrul riscurilor 

- program de 

dezvoltare al 

sistemului de control 

intern managerial  

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației specifice 

 

- prof.Todea Stela 

secretar Pintea Laura-secretar 

6 Comisia pentru 

prevenirea şi 

eliminarea violenţei, 

a faptelor de corupţie 

şi discriminării în 

Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de 

învăţământ, a principiilor 

şcolii inclusive. Şcoala incluzivă este o şcoală 

prietenoasă şi democratică, care valorifică diversitatea 

culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, repartizare 

Coneac Angelica, 

prof.inv.presc-coordonator 

Vesa Maria Ramona, director 

Kover Monica, 

prof.psihopedagog, membru 

https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmbzgaya/ordinul-nr-600-2018-privind-aprobarea-codului-controlului-intern-managerial-al-entitatilor-publice?pid=257788143#p-257788143
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmbzgaya/ordinul-nr-600-2018-privind-aprobarea-codului-controlului-intern-managerial-al-entitatilor-publice?pid=257788143#p-257788143
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsmbzgaya/ordinul-nr-600-2018-privind-aprobarea-codului-controlului-intern-managerial-al-entitatilor-publice?pid=257788143#p-257788143


mediul şcolar şi 

promovarea 

interculturalităţii 

integraţi fără discriminare şi excludere generate de 

originea etnică, naţionalitate, deficienţe fizice 

saumentale, origine culturală sau socio-economică, 

religie, limbă maternă, convingerile,sexul, vârsta, infecţia 

HIV, apartenenţa la o categorie dezavantajată sau orice 

criteriu 

sancţionat de legislaţia pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării din România. 

Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare 

şcolară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, 

constituie o condiţie imperativă pentru implementarea 

principiilor şcolii 

inclusive. . 

 

 Principalele atribuții  ale Comisiei pentru prevenirea şi 

eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii 

sunt următoarele: 

 

- elaborarea unui plan managerial/ de acţiune 

pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii, în scopul 

asigurării respectării principiilor şcolii 

inclusive,în unitatea de învăţământ; 

- colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii 

legali, mediatorii şcolari, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în 

domeniul drepturilor omului şi alţi factori 

interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii 

cazurilor de discriminare şi a promovării 

interculturalităţii; 

- propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul 

claselor sau al unităţii de învăţământ,care să 

contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, 

sarcini membri , 

proceduri specifice 

pe baza cărora 

funcționează comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei  

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în vigoare 

Buboiu 

Lioara,prof.psihopedagog 

(psiholog), membru 

Tripon 

Bianca,prof.psihopedagog, 

membru 

Rada 

Elisabeta,prof.inv.prescolar, 

membru 

Dl.Ardelean Calin,reprezentant 

politie de proximitate. 

 Tudor Gheorghe-reprezentant 

parinte 

 



la promovarea interculturalităţii; 

- elaborarea şi implementarea unor coduri de 

conduită, care să reglementeze comportamentele 

nondiscriminatorii la nivelul unităţii de 

învăţământ. Politica unităţii deînvăţământ, în 

acest sens, şi procedurile respective trebuie să 

fie clare, coerente,consecvent aplicate şi să 

presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare 

constructivă; 

- asigurarea aplicării în unitate a prevederilor 

Strategiei Naționale Anti-corupție  

-  identificarea şi analiza cazurilor de 

discriminare şi înaintarea de propuneri 

desoluţionare a acestora, consiliului de 

administraţie, directorului unităţii de învăţământ 

sauconsiliului profesoral, după caz; 

- prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca 

urmare a aplicării măsurilor ce vizează 

respectarea principiilor şcolii inclusive; 

- sesizarea autorităţilor competente în cazul 

identificării formelor grave de discriminare; 

- monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse 

pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii; 

- elaborarea şi monitorizarea implementării 

planului de desegregare, acolo unde este cazul; 

- elaborarea, semestriala unui raport care să 

conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute 

în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau, 

după caz, segregare.  

Legislație specifică: 



Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în 

învăţământ; 

Legea nr. 29 /2010, completare a Legii nr. 

35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile 

de învățământ; 

OMECT nr.1409/2007 cu privire la aprobarea 

strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului cu privire la reducerea fenomenului 

de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 

Legea nr. 272/21 iunie 2004 privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului. 

Strategia Națională Anti-corupție (H.G. 

nr.215/2012) 

7 Comisia pentru 

programe şi proiecte 

educative 

Responsabilul comisiei pentru proiecte și programe 

educative  este coordonatorul pentru proiecte și programe 

educative 

Comisia pentru proiecte și programe educative se 

întruneşte semestrial şi de câte ori coordonatorul sau 

direcţiunea consideră necesar. 

Comisia pentru proiecte și programe educative 

coordonează activitatea educativă. 

Comisia pentru proiecte și programe educative 

coordonează activitatea Consiliilor clasei, Comisiei de 

organizare a serviciului pe şcoală şi a responsabilului de 

proiect și programe comunitare 

Comisia pentru proiecte și programe educative 

coordonează  parteneriatele, organizează colaborarea 

scolii cu alţi factori educaţionali: familia, comunitatea 

locală.  

Formele de colaborare sunt : proiecte pe bază de 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, repartizare 

sarcini membri , 

proceduri specifice 

pe baza cărora 

funcționează comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri  

- plan 

- Coordonator : 

Coordonator pt.proiecte și 

programe educative scolare si 

extrascolare-prof. Bar Emoke 

-Responsabili SNAC –

prof.Tripon Bianca 

prof.Cuc Ioana        

prof.Merțan Anturia 

-Responsabil proiecte si 

programe comunitare-

prof.Buboiu Lioara 

-Responsabil parteneriate 

educationale / local, judetean, 

national  

 Coordonator-prof.Serenciuc 

Teodora 

 - Membri:- prof.Tanc 



parteneriat; asociere; programe; sponsorizări; 

protocoale de colaborare etc. 

Formele de atragere a partenerilor în colaborare: 

 

- Prezentarea unor proiecte care necesită 

colaborare; 

- Popularizarea activității  şcolii prin 

pliante,afişe,emisiuni radio‐TV,presă; 

- Campanii tematice; 

- Spectacole de atragere/sensibilizare 

 

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare din CSEI Cristal are următoarele 

atribuții: 

 

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea 

educativă nonformală din unitatea de învățământ; 

b) avizează planificarea activităților din cadrul 

programului activităților educative ale clasei/grupei; 

c) elaborează proiectul programului/calendarul 

activităților educative școlare și extrașcolare ale unității 

de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare 

instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratul 

școlar și minister, în urma consultării părinților și a 

elevilor, și îl supune spre aprobare consiliului de 

administrație; 

d) elaborează, propune și implementează proiecte și 

programe educative; 

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare 

care corespund nevoilor elevilor, precum și posibilitățile 

de realizare a acestora, prin consultarea elevilor și 

părinților; 

f) prezintă consiliului de administrație rapoarte 

semestriale privind activitatea educativă și rezultatele 

acesteia; 

g) diseminează informațiile privind activitățile educative 

derulate în unitatea de învățământ; 

h) facilitează implicarea părinților și a partenerilor 

managerial/strategia 

comisiei pentru 

programe și proiecte 

educative 

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în vigoare 

 

 

 

 

- oferta educațională a 

unității de 

învățământ în 

domeniul activității 

educative 

extrașcolare; 

- planul anual și 

semestrial al 

activității educative 

extrașcolare; 

- programe de 

parteneriat pentru 

realizarea de 

activități educative 

extrașcolare; 

- programe educative 

de prevenție și 

intervenție; 

Dorina 

      - 

prof.Bogdan Maria-Codruța 

-Responsabil activ.culturale si 

concursuri scolare     - 

prof.Crisan Adriana-

coordonator 

- prof.Rada Elisabeta 

- prof.Cuc Ligia 

    

-Responsabil cu organizarea 

excursiilor școlare –

prof.Drimba Rita-coordonator

       

prof.Omuț Lavinia 

prof.Todea Stela 

prof.Merțan Anturia 

-Comisia/Responsabili  pentru 

promovarea imaginii 

institutiei, relatia cu 

comunitatea si asigurarea 

accesului la informatiile de 

ordin public 

- Coordonator-prof.Moldovan 

Mihaela    

   

- Membri : - prof.Krajcsi 

Cornelia 

                  - prof.Blasko Ildiko 

Noemi  

       - prof.Dobran 

Viorica  

                  - prof.Boros 

Gyorgyi 

       - prof.Mihut 

Florica 

       - prof.Chise 

Angela 



educaționali în activitățile educative; 

i)  elaborează tematici și propune forme de desfășurare a 

consultațiilor 

cu părinții, tutorii sau susținătorii legali pe teme 

educative; 

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a 

activității educative nonformale desfășurate la nivelul 

unității de învățământ; 

k) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare  

 

Legislație specifică: 

 

Legea Educației naționale nr 1/2011, ROFUIP 2016, 

O.M. nr. 3060/2014 referitor la organizarea excursiilor și 

taberelor școlare, Legea privind creșterea siguranței în 

unitățile de învățământ nr 35/2007 , Ordinul  nr. 

3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a 

Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în 

calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare 

Metodologie Programul Școala Altfel/2016-2017 

aprobată prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016 

- modalități de 

monitorizare și 

evaluare a activității 

educative 

extrașcolare  

- măsuri de optimizare 

a ofertei 

educaționale 

extrașcolare  

- documente care 

reglementează 

activitatea 

extrașcolară, în 

format 

letric/electronic, 

transmise de 

inspectoratul școlar 

și minister, privind 

activitatea educativă 

extrașcolară. 

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

atribuțiilor conform 

cerințelor ISJ Bihor 

 

 

 

 

II. Comisii cu caracter temporar  

 

Nr.crt Comisia Atribuții 

 

Portofoliu Componență 

1. Comisia internã de 

evaluare continuă  

complexã (CIEC) 

 

- verifică și transmite prin 

părinte/tutore  comisiei de 

- decizia de 

constituire, 

componența 

Oprea Eva 

Magdalena,prof.psihopedagog,coordonator 

 



 orientare şcolară şi 

profesională din cadrul 

CJRAE/CMBRAE dosarul 

complet al 

copiilor/elevilor/tinerilor cu 

CES din învăţământul special 

şi special integrat, precum şi 

recomandări psihologice de 

orientare şcolară şi 

profesională;  

- verifică și transmite prin 

părinte/tutore comisiei de 

orientare şcolară şi 

profesională din cadrul 

CJRAE/CMBRAE dosarul 

complet al 

copiilor/elevilor/tinerilor care 

au întrerupt şcolarizarea, au 

studii incomplete, nu au urmat 

nicio formă de şcolarizare, au 

depăşit cu peste 3 ani vârsta 

clasei şcolare, aflaţi în situaţie 

de repetenţie sau cu dificultăţi 

grave de învăţare, care au 

tulburări de comportament ori 

au fost marginalizaţi şi face 

recomandări psihologice de 

orientare şcolară şi 

profesională;  

- asigură repartizarea internă pe 

grupe/clase/ani de studiu a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu 

CES din CSEI CRISTAL la 

începutul anului şcolar sau pe 

parcursul anului în cazul înv. 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei  

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

Moldovan Mihaela,prof.psihopedagog,membru 

 

Pleș Gabriela,prof.psihopedagog,membru 

 

Bodoni Dombi Andrea,prof.psihopedagog,membru 

 

Boros Gyorgyi,prof.psihopedagog,membru 

Kover Monica,prof.psihopedagog,membru 

 

Reprezentant profesor de grupa din care face parte 

copilul 



preșcolar , după criterii 

obiective (diagnostic, gradul 

deficienţei, nivelul 

psihointelectual, gradul de 

integrare socio-şcolară);  

- elaborează, realizează şi 

urmăreşte realizarea planului 

de servicii individualizat al 

copilului/elevului cu CES;  

- propune reevaluarea anuală a 

copiilor/elevilor cu CES (la 

cererea părinţilor, 

reprezentantului legal sau a 

cadrelor didactice), în vederea 

orientării şcolare;  

- propune comisiei de orientare 

şcolară şi profesională din 

cadrul CJRAE/CMBRAE 

schimbarea diagnosticului sau 

reorientarea şcolară cu cel 

puţin 30 de zile înainte de 

expirarea termenului de 

valabilitate a certificatului de 

expertiză şcolară ori în situaţia 

în care se constată schimbarea 

condiţiilor pentru care s-a 

eliberat certificatul 

 

Legislație specifică: 

 

OMECTS nr. 5555/2011 privind 

organizarea şi funcţionarea 

centrelor judeţene/al municipiului 

Bucureşti de resurse şi asistenţă 

educaţională; OMECTS 



5573/2011 Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a 

învăţământului special; OMECTS 

5574/2011 Metodologia privind 

organizarea serviciilor de sprijin 

educaţional pentru copiii, elevii, 

tinerii cu cerințe educaționale 

speciale integraţi în învăţământul 

de masă; R.O.F.U.I.P. 2016, 

OMECTS nr. 6552/ 13.12.2011 

privind aprobarea metodologiei de 

evaluare, asistență 

psihoeducațională, orientarea 

școlară și profesională  a copiilor, 

a elevilor și a tinerilor cu cerințe 

educaționale speciale 

 

Ordinul Administrației Publice 

nr.1985/2016, secțiunea 5, art.73-

77, art.82 

 

2 Comisia de 

inventariere 

- organizează modul de 

efectuare a operațiunilor de 

inventariere. 

- gestionează personalul 

responsabil cu inventarierea in 

vederea efectuarii 

operatiunilor de inventariere. 

- supraveghează modul de 

efectuare a operatiunilor de 

inventariere. 

- controlează  modul de 

efectuare a operatiunilor de 

inventariere 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan de lucru  

- rapoarte semestriale  

Coordonator prof.Kover Monica 

Membri :  Drimba Rita 

       Tomozei Gabriela 

                  Tanc Dorina 

       Mihele Rodica 

 

(în colaborare cu administrator Berce 

Marioara) 



 

Legislație specifică: 

 

OMFP nr 1753/2004 privind 

aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea 

inventarierierii elementelor de 

activ și pasiv 

LEN 1/2011 

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte 

doveditoare ale 

activității  

3. Comisia pentru 

asigurarea 

funcționării 

bibliotecilor și 

procurarea 

documentelor noi 

 

- constituie, organizează, 

prelucrează, dezvoltă, 

conservă și pune la dispoziția 

cadrelor didactice și elevilor 

CSEI Cristal Oradea colecții 

de documente  

- asigură servicii de împrumut 

documente la domiciliu și de 

consultare în unitate, de 

informație comunitară, 

documentare, lectură și 

educație permanentă;  

- răspunde de gestionarea 

fondului de carte a CSEI 

Cristal 

- se preocupă de reactualizarea 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan de lucru 

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

Crișan Adriana,prof.inv.prescolar,coordonator 

 

Kover Monica-responsabil manuale scolare 

 

Durne Etelka,prof.inv.prescolar,membru 

Butcovan Lucica,prof.sprijin, membru 

Krajcsi Cornelia,prof.inv.prescolar,membru 

 

 



permanentă a fondului de 

carte  și  procurarea de 

documente noi necesare 

desfășurării în condiții optime 

a activității în instuție.  

Legislație specifică: 

 

LEN nr 1/2011 , ROFUIP 2016 

vigoare 

 

4. Comisia pentru 

afișarea , 

diseminarea 

internă 

informațiilor 

și ambientarea 

instituției  

 

- planifică, organizează, 

desfășoară, coordonează și 

evaluează activitatea de 

informare și relații publice la 

CSEI Cristal Oradea 

 

- actualizează avizierul 

instituției cu actelele 

normative și noutățile care 

trebuie puse la dispoziția 

factorilor interesați 

 

- realizează un program de 

asigurare a circuitului 

informațional intern conform 

procedurilor specifice 

 

- colaborează cu admisistratorii 

site-ului CSEI Cristal pentru 

reactualizarea permanentă a 

acestuia  

 

- asigură ambientarea optima a 

spațiilor educaționale 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei  

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte 

doveditoare ale 

 

Coordonator-Pintea Laura Livia,secretar 

Membri: -Popa Sanda,prof.inv.presc. 

                -Tanc Dorina,prof.inv.presc. 

                -Tomozei Gabriela,prof.psihop 

     -Lakatos Gyongyike,psihop 

     -Deac Marcela,prof.inv.presc 

     -Dobran Viorica,prof.inv.presc 

     -Durne Etelka, prof.inv.presc 

                -Berinde Mirela ,educatoare 



 

- colaborează cu administratorul 

de patrimoniu pentru 

remedierea 

disfuncționalităților apărute ân 

ambientarea instituției  

 

Legislație specifică: 

 

LEN nr 1/2011 , ROFUIP 

2016 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

 

5. Comisia de 

asigurare a 

serviciului pe 

școală  

- elaborează în colaboare cu 

conducerea instituției și 

departamentul administrativ 

procedura de acces a 

persoanelor străine în unitate  

- realizează planificarea 

profesorilor pentru efectuarea 

serviciului pe şcoală, în urma 

consultării fiecărui cadru 

didactic; 

- monitorizează respectarea 

graficului serviciului pe 

şcoală, care este aprobat de 

director si devine obligatoriu 

pentru întregul personal 

didactic şi pentru elevi; 

- afişează planificarea 

profesorilor pentru efectuarea 

serviciului pe şcoală la loc 

vizibil, la avizierul  existent în 

cancelarie, precum şi la cel al 

elevilor; 

- ataşează registrului de procese 

verbale al profesorului de 

serviciu un exemplar din 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei  

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte 

Prof. Tomozei Dana, coordonator 

Prof. Moț Teodora 

Prof. Cotuna Natalia 

 

 

 



procedura specifică a realizării 

serviciului pe școală; 

 

 

Profesorul de serviciu pe școală 

- execută serviciul de  profesor 

de serviciu pe școală și 

consemnează rezultatele 

îndeplinirii acestuia în condica 

de servicii.  

Legislație specifică: 

 

LEN nr 1/2011 , ROFUIP 2016 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

 

6. Comisia de 

reducere a 

absenteismului si 

prevenirea 

abandonului școlar 

 

- monitorizează înstiinţarea 

părinţilor si discutarea în CA 

si CP a cazurilor elevilor cu 

absenţe nemotivate 

(Procedura)  

- verifică modul de raportare 

lunară a absenţelor de către 

diriginţi/învăţători/educatori  

- colectează şi transmite către 

ISJ Bihor situaţia absenţelor  

- analizează şi formulează 

concluzii, propune măsuri 

pentru reducerea 

absenteismului  

- asigură aplicarea în instituție a 

Strategiei naționale  privind 

reducerea părăsirii timpurii a 

școlii în România 

Legislație specifică: 

 

LEN nr 1/2011 , ROFUIP 2016, 

Strategia naționale  privind 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan de lucru  

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte 

doveditoare ale 

prof.psihop.Kover Monica-coordonator 

 

prof. Coneac Angela 

prof.Copacian Aurelia 

prof. Tripon Bianca  

prof. Drimba Rita 



reducerea părăsirii timpurii a școlii 

în România 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

 

7 Comisia pentru 

promovarea 

imaginii instituției , 

relația cu 

comunitatea și 

asigurarea 

accesului la 

informațiile de 

ordin public 

 

- Crearea şi promovarea unei 

imagini instituționale pozitive 

în comunitate.  

- Personalizarea ofertei 

educaționale la nivel 

instituțional prin diversificarea 

şi flexibilizarea acesteia în 

funcție de nevoile şi interesele 

partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educațional.. 

- Armonizarea ofertei de 

servicii educaționale şi 

formare permanentă cu 

nevoile specifice identificate 

în unitatea şcolară şi 

comunitatea locală 

- Comunicarea către comunitate 

prin publicarea pe site ul 

instituției și la avizier a 

următoarelor informații de 

interes public:  

a) actele normative care 

reglementeaza organizarea si 

functionarea autoritatii sau 

institutiei publice;  

b) structura organizatorica, 

atributiile departamentelor, 

programul de functionare, 

programul de audiente al 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei  

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

Coordonator 

- prof.Moldovan Mihaela   

Membri:  

- prof.Krajcsi Cornelia 

- prof.Bogdan Codruța 

- prof.Blasko Ildiko Noemi  

- prof.Dobran Viorica 

- prof.Boros Gyorgyi (relația cu presa) 

- prof. Mihuț Florica 

- prof. Chișe Angela 

 



autoritatii sau institutiei 

publice;  

c) numele si prenumele 

persoanelor din conducerea 

autoritatii sau a institutiei 

publice si ale functionarului 

responsabil cu difuzarea 

informatiilor publice;  

d) coordonatele de contact ale 

autoritatii sau institutiei 

publice, respectiv: denumirea, 

sediul, numerele de telefon, 

fax, adresa de e-mail si adresa 

paginii de Internet;  

e) sursele financiare, bugetul 

si bilantul contabil;  

f) programele si strategiile 

proprii;  

g) lista cuprinzand 

documentele de interes 

public;  

h) lista cuprinzand categoriile 

de documente produse si/sau 

gestionate, potrivit legii;  

i) modalitatile de contestare a 

deciziei autoritatii sau a 

institutiei publice in situatia in 

care persoana se considera 

vatamata in privinta dreptului 

de acces la informațiile de 

interes public solicitate.  

 

vigoare : 

Planul de apărare împotriva 

incendiilor, dezbătut şi 

aprobat de C.A. 

Fişele individuale PSI 

semnate la  

zi pentru tot personalul 

unităţii precum şi tabele de 

instructaj  

Procesele verbale încheiate 

de  inspectorii PSI cu prilejul 

controalelor privind modul 

în care se respectă 

legislaţia PSI 

 

 



 

Legea nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public 

cu modificările și completările 

ulterioare 

-  

8 Comisia de 

selecționare și 

arhivare a 

documentelor 

 

- ține evidența tuturor 

documentelor intrate , a celor 

întocmite pentru uz intern și a 

celor ieșite, conform legii 

- întocmește Nomenclatorul 

documentelor de arhivă  

- gestionează registrul de 

evidență al intrărilor – ieșirilor 

unităților arhivistice 

Legislație specifică: 

 

LEN nr 1/2011 

 

Legea Arhivelor Nationale nr. 

16/1996 republicata 2014 

 

 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință 

de către membri 

- plan 

managerial/strategia 

comisiei  

- rapoarte semestriale  

- instrumente de 

monitorizare a 

activității comisiei 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

Coordonator - secretar Pintea Laura 

 

- Membri - prof.Ovanescu Elena 

     - prof.Bodea Lung Diana 

     - prof.Durne Etelka 

     - prof. Berinde Mirela 

 



vigoare 

9 Comisia de 

mobilitate  

Atribuții generate de Metodologia 

cadru privind mobilitatea personalului 

didactic pentru anul școlar 2019/2020 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

 

Coordonator : -prof.Pleș Gabriela( coord.CEAC) 

 

Membri : -prof.Kover Monica 

     -prof.Copacian Aurelia 

 



10 Comisia paritară  Atribuții generate de contractul colectiv 

de muncă unic din 28 februarie 2017 

 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

 

Director-prof.Vesa Maria Ramona 

Contabil sef Kis Erika Iren 

Secretar Pintea Laura 

Prof.Pleș Mirela 

Prof.Drimba Rita  

Observator lider sindicat Crișan Adriana 

11 Comisia de recepție 

lucrări/reparații 

Comisia de recepţie la terminarea 

lucrărilor examinează: 

 a) respectarea prevederilor din 

autorizaţia de construire, precum şi 

avizele/acordurile şi condiţiile de 

execuţie impuse de autorităţile 

competente; 

 b) executarea lucrărilor în 

conformitate cu prevederile 

contractului de lucrări/de execuţie, ale 

documentaţiei de proiectare, ale 

documentaţiei de execuţie şi ale 

reglementărilor specifice, cu 

respectarea cerinţelor fundamentale, 

conform legii;  

c) terminarea tuturor lucrărilor 

prevăzute în contractul de lucrări/de 

execuţie încheiat între investitor şi 

executant şi în documentaţia anexă la 

contract, respectiv a lucrărilor aferente 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

 

Director, Vesa Maria Ramona 

Administrator, Berce Mărioara 

Contabil, Kis Erika 



părţilor/obiectelor/sectoarelor din/de 

construcţie  

d) documentele care intră în 

componenţa cărţii tehnice a 

construcţiei, inclusiv proiectul tehnic 

de execuţie actualizat la data finalizării 

lucrărilor — „as built‖, dispoziţiile de 

şantier, procesele-verbale de lucrări 

ascunse, procesele-verbale de control 

în faze determinante, precum şi orice 

alt document aferent proiectării şi 

execuţiei lucrărilor; 

e) existenţa devizului general actualizat 

la terminarea lucrărilor şi/sau a 

documentelor care certifică valoarea 

calculată de autoritatea administraţiei 

publice competente care a emis 

autorizaţia de construire/desfiinţare în 

vederea regularizării taxei de 

autorizare, din care să reiasă valoarea 

finală a lucrărilor executate, precum şi 

a cotelor legal datorate Inspectoratului 

de Stat în Construcţii — I.S.C.; 

 f) adeverinţa eliberată de Inspectoratul 

de Stat în Construcţii — 1.5. C., prin 

care se confirmă plăţile efectuate, 

respectiv dacă investitorul a virat către 

Inspectoratul de Stat în Construcţii — 

sumele aferente cotelor prevăzute în 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi în Legea nr. 

10/1995, republicată, precum şi 

penalităţilor aferente, dacă este cazul; 

g) existenţa certificatului de 

performanţă energetică, conform 

prevederilor Legii nr. 372/2005 privind 

performanţa energetică a clădirilor, 

republicată, după caz; h) procesul-



verbal de recepţie parţială, prevăzut în 

cazul preluării de către investitor a unei 

părţi din construcţie, pe stadii fizice de 

execuţie, după caz;  

i) referatele pe specialităţi întocmite de 

proiectant şi dirigintele de şantier cu 

privire la modul în care a fost executată 

lucrarea; 

Legislație : HG nr. 343/2017 - 

modificarea HG nr. 273/1994 privind 

aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii și instalaţii 

aferente acestora 

12 Comisia de recepție 

bunuri materiale și 

obiecte de inventar 

 

- verifică cantitativ şi calitativ 

bunurile care intră în 

instituție. 

Rezultatele verificărilor 

calităţii şi cantităţii bunurilor 

se consemnează în nota de 

recepţie/proces verbal de 

recepție.. 

Verificarea cantitativă se face 

prin cântărire, măsurare sau 

numărare. 

Verificarea calitativă constă în 

determinarea proprietăţilor şi 

caracteristicilor bunurilor 

primite, pentru a stabili dacă 

sunt conforme cu cele 

prevăzute în contract. 

 

Bunurile de natura stocurilor 

se introduc în gestiune, 

întocmindu-se nota de intrare-

recepţie 

Gestionarul înregistrează în 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

 

Administrator, Berce Mărioara 

Negru Silvia 

Mihele Rodica 



fişele de magazie pentru 

fiecare reper mișcările, 

corespunzător operaţiilor 

efectuate, astfel încât zilnic să 

se poată cunoaşte stocul 

existent. 

Legislație: ORDIN Nr. 2634/2015 din 

5 noiembrie 2015 privind documentele 

financiar-contabile 

13 Comisia SIIIR - Atribuții conform OMEN 

4371/2017 - Metodologia 

privind managementul 

Sistemului Informatic Integrat 

al Invățământului din 

România (SIIIR) 

 

- decizia de 

constituire, 

componența 

comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- alte acte 

doveditoare ale 

exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în 

vigoare 

 

Vesa Maria Ramona, director 

Oprea Eva Magdalena, administrator SIIIR 

Pintea Laura, secretar 

Kis Erika, contabil 

Berce Marioara , administrator 

Hermann Szabolcs, monitorizare 

 

 

 

 
III. Comisii cu caracter ocazional 

 

Nr.crt Comisia Atribuții 

 

Portofoliu Componență 

1. Comisia de etică  Comisia de etică  are următoarele - decizia de constituire,  Director prof.- Vesa Maria Ramona 



atribuţii:  

a) elaborează codul de etică din CSEI 

Cristal Oradea, denumit în continuare 

cod de etică, şi îl înaintează spre 

aprobare Consiliului de Adminstrație. 

Codul de etică va cuprinde formularea 

explicită a idealurilor, principiilor şi 

normelor morale pe care consimt să le 

respecte personalul din CSEI Cristal în 

activitatea lor profesională; 

 b) urmăreşte aplicarea codului de etică 

prin:  

(i) diseminarea normelor cuprinse în 

codul de etică;  

(ii) evaluarea, analizarea şi soluţionarea 

sesizărilor şi reclamaţiilor adresate în 

conformitate cu normele cuprinse în 

codul de etică; 

 (iii) organizarea unei investigaţii în 

vederea validării sau invalidării 

corectitudinii sesizărilor şi reclamaţiilor 

adresate în conformitate cu codul de 

etică;  

(iv) elaborarea unei decizii motivate 

după efectuarea investigaţiei cu privire 

la faptele sesizate; 

 (v) elaborarea unui "raport de caz" în 

urma unei decizii motivate;  

c) analizează şi soluţionează operativ, 

eficient şi echidistant abaterile de la 

prevederile codului de etică;  

d) prezintă anual un raport cu privire la 

faptele sesizate şi analizate în cadrul 

Comisiei. În conţinutul raportului nu 

vor fi prezentate decât estimativ 

sesizările şi reclamaţiile considerate şi 

demonstrate ca nefondate, iar pentru 

cazurile cu implicaţii minore se va 

păstra confidenţialitatea în privinţa 

identităţii persoanelor implicate. Acest 

componența comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință de 

către membri 

- Codul de etică al 

instituției 

- raport anual (dacă 

este cazul) 

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

atribuțiilor conform 

legislației în vigoare  

 

 Prof.- Copacian Aurelia- Consilier de etica 

            Prof.- Lezeu Rodica- Secretar 

 Prof. Opris Aurelia-membru 

 Prof. Puscas Dana- responsabil cu 

implemetarea Strategiei Nationale Anticoruptie 

            Prof. Herman Szabolcs- membru 



raport se face public.  

e) notifică instituţiile statului, atunci 

când apar cazuri care sunt de domeniul 

legii penale, şi pune la dispoziţia 

acestora toate informaţiile pe care le 

deţine cu privire la cazurile respective;  

f) activează împotriva acţiunilor 

denigratoare şi calomnioase;  

g) se sesizează din oficiu în legătură cu 

cazurile de încălcare a codului de etică; 

Legislație specifică: 

Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011 şi 

R.O.F.U.I.P., OMECS 5555/2011 

privind organizarea şi funcţionarea 

Centrelor şcolare de educaţie incluzivă, 

ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 

2018 

privind aprobarea Codului-cadru de 

etică al personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar 

2 Comisia  pentru 

răspundere 

disciplinară 

 

Atribuțiile comisiei constau în 

aplicarea principiilor care stau la baza 

antrenării răspunderii disciplinare : 

- prezumţia de nevinovăţie, conform 

căreia se prezumă angajatul cercetat 

disciplinar ca fiind nevinovat,atât timp 

cât vinovăţia sa nu a fost dovedită; 

- garantarea dreptului la apărare, 

conform căruia se recunoaşte dreptul 

angajatului cercetat disciplinar de 

a fi audiat, de a cunoaşte toate actele 

cercetării şi de a prezenta dovezi în 

apărarea sa; 

- obligaţia comisiei este de a proceda la 

soluţionarea cauzei cu respectarea 

termenului de 30 de zile,conform 

prevederilor legale; 

- egalitatea sancţiunii, conform căreia 

pot fi aplicate sancţiunile prevăzute de 

lege, conform 

- decizia de constituire, 

componența comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

- regulament de 

organizare și 

funcționare al 

comisiei semnat de 

luare la cunoștință de 

către membri 

- raport anual (dacă 

este cazul)  

- alte acte doveditoare 

ale exercitării 

Coneac Angelica,prof.inv.prescolar,coordonator 

Membrii: -     Pop 

Mariana,prof.inv.prescolar,membru 

- Tomozei 

Dana,prof.psihopedagog,membru 

- Berce Marioara,administrator 

- Prof. Butcovan Lucica 

Crisan Adriana,prof.inv.prescolar ,membru 

(observator lider sindical) 

 



prevederilor legii; 

- unicitatea sancţiunii, conform căreia 

pentru o abatere disciplinară nu se poate 

aplica decât o singură sancţiune 

disciplinară. 

 

 Personalul didactic, personalul didactic 

auxiliar, precum şi cel de conducere, de 

îndrumare şi de controlînvăţământul 

preuniversitar răspund disciplinar 

pentru încălcarea, cu vinovăţie, a 

îndatoririlor ce le revin potrivit 

contractului individual de muncă, 

precum şi pentru încălcarea normelor de 

comportare care dăunează interesului 

învăţământului şi prestigiului 

unităţii/instituţiei, conform legii. 

 

Propunerea pentru sancţiunile 

disciplinare, cercetarea acestora, 

comunicarea și contestarea deciziilor 

respectă prevederile legii 

 

Legislație specifică: 

 

- Personalul didactic, personalul 

didactic auxiliar şi cel de 

conducere răspund disciplinar 

conform Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

- Personalul nedidactic răspunde 

disciplinar în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 53/2003 

— Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările 

atribuțiilor conform 

legislației în vigoare 

 



ulterioare. 

 

3 Comisia de re-

evaluare a 

activelor fixe 

corporale 

-  ORDIN Nr. 3471 din 25 

noiembrie 2008 pentru 

aprobarea Normelor 

metodologice privind 

reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe corporale aflate 

în patrimoniul instituțiilor 

publice 

 

- decizia de constituire, 

componența comisiei, 

repartizare sarcini 

membri , proceduri 

specifice pe baza 

cărora funcționează 

comisia 

 

-Berce M (administrator, coordonator) 

-Pintea L. 

-Pleș M. 

 

 

 

Director, prof. Vesa Maria Ramona 

 

 

 

NOTĂ 

 

Atribuțiile comisiiilor interne sunt prevăzute  în  Regulamentul  de funcționare al  CSEI Cristal Oradea  și sunt obligatorii. 

 

Responsabilii si membrii comisiilor vor primi punctajul  aferent îndeplinirii sarcinilor prin grila evaluare anuală și alte grile în vigoare ( grile pentru obținerea 

gradațiilor de merit,  pentru transfer, obținerea gradelor didactice etc.) 

 

Îndeplinirea sau după caz neîndeplinirea sarcinilor  vor fi menţionate în orice raport sau/ şi apreciere pe care o va solicita cadrul didactic respectiv pe durata unui 

an şcolar precum şi punctarea/nepunctarea activităţii în diverse fişe de apreciere 

 

Responsabilul cât şi membrii comisiilor vor fi sancţionaţi cu 0,5 puncte din punctajul calificativului anual pentru fiecare sarcină neîndeplinită corect şi la timp.  

Neîndeplinirea în  mod repetat a sarcinilor cât şi neîndeplinirea obiectivelor propuse se vor sancţiona cu schimbarea acestora de către director.  

 

.  

 

 



 

 

 


