
 

 

 

Anul şcolar 2021-2022 

HOTĂRÂREA 

  Consiliului  de administrație nr.2/30.09.2021   

 

Referitor la: Comisiile care funcționează în unitatea de învățământ în anul școlar 

2021-2022 

 

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniței Romano Catolice cu Program Prelungit 

„Szent Imre”  Cluj-Napoca, întrunit în şedinţă, 

Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, 

OMEC nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, 

                

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă comisiile Comisiile cu caracter permanent, temporar și ocazional  

care funcționează în unitatea de învățământ în anul școlar 2021-2022, conform Anexei la 

prezenta  Hotărâre. 

 

  Art. 2 Pe parcursul anului școlar mai pot fi constituite și alte comisii pentru rezolvarea 

unor probleme specifice unității de învățământ, conform legislației în vigoare.  

 

            Art. 3. Lista comisiilor care funcționează în unitatea de învățământ în anul școlar 

2021-2022 este anexă la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Grădiniței Romano 

Catolice cu Program Prelungit „Szent Imre” Cluj-Napoca. 

 

 

 

 

 

     Director                                                                                                 Secretar CA 

  Péter Tünde        Fekete- Dózsa Timea 

                                                          

 

 

 

 

 



 

ANEXA 

la Hotarărea nr. 2/03.02.2022 

Lista comisiilor care funcționează în unitatea de învățământ în anul școlar 2021-

2022 

 

1. Comisia  pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (Decizie nr.3/09.09.2021) 

2. Comisia pentru Controlul Intern Managerial (Decizie nr.12/27.09.2021) 

3. Comisia pentru Curriculum (Decizie nr.13/27.09.2021) 

4. Comisia pentru Prevenirea și Eliminarea violenței, a faptelor de corupție și  

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (Decizie 

nr.14/27.09.2021) 

5. Comisia de Securitate și Sănătate în muncă și pentru situații de urgență (Decizie 

nr.15/27.09.2021)  

 

6. Grupul de Acțiune antibullying (Decizie nr.4/17.09.2021) 

7. Comisia de etică  ( Decizie nr.16/27.09.2021) 

8. Comisia pentru Echivalarea în credite profesionale transferabile (Decizie 

nr.19/27.09.2021)  

9. Comisia pentru Comunicare şi promovare  a imaginii unității şi implicarea unității în 

proiecte şi programe educaţionale (Decizie nr.20/27.09.2021)  

10. Comisia pentru Protecţie civilă şi apărare în caz de dezastre (Decizie nr.21/27.09.2021)  

11. Comisia de elaborare/revizuire a Proiectului de dezvoltare instituțională și ofertei 

educaționale (Decizie nr.22/27.09.2021)  

12. Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare (Decizie nr.23/27.09.2021) 

13. Comisia de inventariere şi recepţie a publicaţiilor nou achiziţionate în biblioteca 

grădiniței (Decizie nr.24/27.09.2021) 

14. Comisia de achiziţii a publicaţiilor pentru bibliotecă (Decizie nr.26/27.09.2021) 

15. Comisia pentru întocmirea situaţiilor statistice de bibliotecă (Decizie nr.27/27.09.2021)  

16. Comisia de casare pentru publicaţiile deteriorate sau perimate din fondul bibliotecii 

(Decizie nr.28/27.09.2021) 

17. Comisiei pentru întocmirea situaţiilor statistice (Decizie nr. 29/27.09.2021)  
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