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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea stabilirii calificativului  dnei prof. Adam Paula la nivelul 
CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2021-2022 

 
În urma discutării fișei de autoevaluare și a raportului justificativ stabilit de comisie, 

prezentate de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă calificativul B, punctaj 74 pentru doamna profesor Adam Paula, în 
anul școlar 2021-2022, conform documentelor justificative. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
 
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.45. din 11.10.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea solicitării avizului pentru organizarea de concurs pentru 
posturile de paznici  la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma discutării solicitării, prezentată de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă solicitarea avizului pentru organizarea de concurs pentru posturile de 
paznici  la nivelul CSEI Cluj-Napoca, an școlar 2022-2023. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
 
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.46. din 11.10.2022   
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea organizării serviciului de pază până la organizarea 
concursului pentru paznici la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma dezbaterii propunerii, prezentată de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă organizarea serviciului de pază până la organizarea concursului pentru 
paznici la nivelul CSEI Cluj-Napoca astfel: în zilele lucrătoare pe perioada zilei 12 ore alternând 
cei 2 paznici, noaptea cu închiderea instituției ( cu  asigurarea unui sistem de alarmă activat), iar 
sâmbăta și duminica serviciu de pază de 8 ore. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
 
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.47. din 11.10.2022     
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea  listei beneficiarilor de burse sociale/medicale la nivelul CSEI 
Cluj-Napoca pentru anul școlar 2021-2022 

 
În urma discutării dosarelor de bursă, prezentate de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă lista beneficiarilor de burse sociale/medicale (108 burse)  la nivelul 
CSEI Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2022-2023, conform documentelor justificative. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
 
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.48. din  11.10.2022     
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea  listei beneficiarilor de drepturi CES, conform HG.838/2022, 
respectiv Legea 143/2022 la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma discutării listei beneficiarilor care au depus dosare, prezentate de directorul 

instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă lista beneficiarilor de drepturi CES, conform HG.838/2022, respectiv 
Legea 143/2022 la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023, conform anexei. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
 
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.49. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind neaprobarea  listei beneficiarilor de drepturi CES, conform 
HG.838/2022, respectiv Legea 143/2022 la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 
2022-2023 

 
În urma discutării listei beneficiarilor care nu au depus dosare, prezentate de directorul 

instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Nu se aprobă lista beneficiarilor de drepturi CES, conform HG.838/2022, 
respectiv Legea 143/2022- elevi: Bartiș Kevin, Tîrziman Dumitru, Urcan George, Barabas Ianis, 
Teodorescu Elena, Antal Răzvan, Pintea Daniel, Danciu Alexandru, Gall Alexandru și Torockzai 
David la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023, lipsă depunere dosare. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.50. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea  calendarului activităților educative la nivelul CSEI Cluj-
Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma dezbaterii CAE, prezentat  de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă CAE la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023, 
conform anexei 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.51. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea  perioadelor de efectuare a concediului de odihnă ale 
personalului didactic și didactic auxiliar la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 
2022-2023 

 
În urma discutării cererilor de concediu  odihnă, prezentate  de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă  perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale personalului 
didactic și didactic auxiliar, ținând cont de calendarul activităților unității de învățământ și al 
examenelor naționale,  la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.52. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea  PDI revizuit la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 
2022-2023 

 
În urma discutării PDI, prezentat de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă  PDI revizuit, al CSEI Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2022-2023. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.53. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea  participanților la mobilitatea transnațională din Turcia în 
cadrul proiectului Erasmus+ EcoEducation, perioada 21-25 noiembrie 2022, la nivelul 
CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023. 

 
În urma discutării listei participanților, prezentat de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă participanții la mobilitatea transnațională din Turcia în cadrul 
proiectului Erasmus+ EcoEducation,  în perioada 21-25 noiembrie 2022 , astfel: 
  Hudrea Tania, Bunacsi Iuliana, Sfaiț Amira - elevi 
  Arsân Anca, Iușan Emilia și Tegla Patricia-cadre didactice. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.54. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea  transferului elevei Boroica Alma de la nivelul CSEI Cluj-
Napoca la Liceul pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca, an școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării solicitării de transfer, prezentată de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă transferul elevei Boroica Alma  la Liceul pentru Deficienți de Vedere 
Cluj-Napoca, conform acceptului dat de instituție. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.55. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea  procedurilor operaționale la nivelul CSEI Cluj-Napoca  
pentru anul școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării procedurilor operaționale, prezentate de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă următoarele proceduri operaționale: procedura privind prevenirea și 
combaterea violenței, procedura privind organizarea și desfășurarea activității comisiei pentru 
prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 
promovarea interculturalității, procedura privind desfășurarea serviciului pe școală și 
supravegherea elevilor pe parcursul programului școlar, la nivelul  CSEI Cluj-Napoca, an școlar 
2022-2023. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.56. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea acordării de plată cu ora la nivelul CSEI Cluj-Napoca  pentru 
anul școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării cererilor de PO, prezentate de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă acordarea de PO, la nivelul  CSEI Cluj-Napoca, an școlar 2022-2023. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.57. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea reducerii programului școlar la nivelul CSEI Cluj-Napoca  
pentru anul școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării cererilor de scurtare a programului școlar, prezentate de directorul 

instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă scurtarea programului școlar pentru următorii elevi: Fagea Andrei, 
Matei Ștefania, Oltean Denis, Rădac Ștefania, Hulea Teodora, Chiperi Abel Cristian, Popoviciu 
Robert Csaba, Gheorghe Loredana Nicole, Cristurean Ionuț, Matei Sara, Toroczkai David, 
Rostaș Denisa, Albu Andrei, conform documentelor medicale justificative pentru anul școlar 
2022-2023, CSEI Cluj-Napoca. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.58. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind neaprobarea reducerii programului școlar la nivelul CSEI Cluj-Napoca  
pentru anul școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării cererii de scurtare a programului școlar, prezentată de directorul 

instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1. Nu se aprobă scurtarea programului școlar pentru elevul  Covaci Matei  pentru 
anul școlar 2022-2023 -nu se justifică scoaterea copilului de la programul terapeutic acordat de 
școală deoarece nu este în beneficiul copilului-se propune participarea la activități înafara 
programului școlar. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.59. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind neaprobarea reducerii programului școlar la nivelul CSEI Cluj-Napoca  
pentru anul școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării cererii de scurtare a programului școlar, prezentată de directorul 

instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1. Nu se aprobă scurtarea programului școlar pentru elevul Szekely Arthur  pentru 
anul școlar 2022-2023 -nu s-a prezentat document medical justificativ. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.60. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea solicitării  de acordare a școlarizării online la nivelul CSEI 
Cluj-Napoca  pentru anul școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării solicitării de școlarizare online, prezentată de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă școlarizarea online pentru elevul Irofim Călin pentru anul școlar 2022-
2023, conform documentului medical justificativ. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.61. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea scurtării programului școlar la nivelul CSEI Cluj-Napoca  
pentru anul școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării cererilor, prezentate de directorul instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1.  Se aprobă scurtarea programului școlar  pentru elevii Oniț Cristian Ștefan și Tătar 
Maria pentru anul școlar 2022-2023, conform adeverinței doveditoare. 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
 
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.62. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind neaprobarea scurtării programului școlar la nivelul CSEI Cluj-Napoca  
pentru anul școlar 2022-2023. 

 
În urma analizării cererii de scurtare a programului școlar, prezentată de directorul 

instituției;   
 

Ţinând cont de prevederile art. 18 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183 din 4 iulie 2022, cu 
completările ulterioare, de prevederile Metodologiei – cadru de organizare şi funcţionare  a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 
4183 din 2022 , Ordin 5578/2021 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2022-2023, și de art.21 (2) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a CSEI Cluj-Napoca, 

Raportat la art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 
funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

Consiliul de administraţie al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca, 
întrunit în şedinţă ordinară, 
                                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art. 1. Nu se aprobă scurtarea programului școlar pentru elevul Ajtai Marius Cristian  
pentru anul școlar 2022-2023, 2023 -nu se justifică scoaterea copilului de la programul terapeutic 
acordat de școală deoarece nu este în beneficiul copilului-se propune participarea la activități 
înafara programului școlar. 
 
 
           Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va proceda la afişarea hotărârii, în 
conformitate cu art. 14 alin.(2) din Metodologia – cadru. 
 
                                                
                                       Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

          
       Director, 

 
                                                                      Prof. Vasilica Cismașu  
Întocmit, 
Secretarul Consiliului de Administraţie, 
Prof. Cristina Mladin 
 
Nr.63. din 11.10.2022       
(Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi)  


