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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea decontării deplasării directorului instituției la Ministerul 
Educației   la nivelul CSEI Cluj-Napoca     

 
În urma analizării   documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă decontarea deplasării directorului instituției la Ministerul Educației pentru 
dezbaterea proiectului Legii Invațamântului Preuniversitar.     
 
 
             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.290. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

  
    privind aprobarea criteriilor pentru coordonatorul de proiecte și programe 
educative la nivelul CSEI Cluj-Napoca, an școlar 2022-2023    

 
În urma analizării  documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă criteriile pentru coordonatorul de proiecte și programe educative  la 
nivelul CSEI Cluj-Napoca, an școlar 2022-2023: cadru didactic titular, grad didactic I, experiență 
în organizarea de activități educative la nivelul școlii cel puțin 5 ani.       
 
            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.291. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

  
    privind aprobarea programului de funcționare a instituției  și a compartimentelor 
funcționale educative la nivelul CSEI Cluj-Napoca, an școlar 2022-2023    

 
În urma analizării  documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă programul de funcționare a instituției  și a compartimentelor funcționale 
educative la nivelul CSEI Cluj-Napoca, an 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.292. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea numirii comisiei de revizuire  a ROFUI la nivelul CSEI, urmare 
a aprobării noului ROFUIP OME 4183/ 4.07. 2022    

 
În urma analizării  documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă numirea comisiei de revizuire  a ROFUI la nivelul CSEI, urmare a 
aprobării noului ROFUIP OME 4183/ 4.07. 2022 
 -Elisabeta Petruț 
 -Cristina Mladin 
 -Anca Arsân 
 -coordonator Vasilica Cismașu   
      
            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.293. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea numirii comisiei de revizuire  a Regulamentului Intern la 
nivelul CSEI, urmare a modificărilor legislative     

 
În urma analizării  documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă numirea comisiei de revizuire  a RI la nivelul CSEI, urmare a 
modificărilor legislative survenite pe parcurs.    
   
      
            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.294. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea numirii comisiei de revizuire  a PDI la nivelul CSEI,    
 
În urma analizării  documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă numirea comisiei de revizuire  a PDI la nivelul CSEI: 

- Coordonator Vasilica Cismașu 
- Emilia Iușan 
- Patricia Tegla 
- Camelinda Țigăra    

   
      
            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.295. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

  
    privind aprobarea demarării procesului de constituire a Consiliului de 
Administrație la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării  documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă demararea procesului de constituire a Consiliului de Administrație la 
nivelul CSEI, 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.296. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

  
    privind aprobarea procedurii de sistem  la nivelul CSEI, pentru anul școlar  
2022-2023 

 
În urma analizării  procedurii de sistem, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă procedura de sistem la nivelul CSEI, 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.297. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea procedurii pentru desfășurarea ședințelor Consiliului 
Profesoral  și Consiliului de Administrație online la nivelul CSEI, pentru anul școlar  
2022-2023 

 
În urma analizării  procedurii, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă procedura pentru desfășurarea ședințelor Consiliului Profesoral  și 
Consiliului de Administrație online,la nivelul CSEI, 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.298. din 29.08.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea acordării calificativelor pentru personalul didactic și didactic 
auxiliar la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2021-2022 

 
În urma analizării   fișelor de evaluare și a raportului justificativ, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă acordarea calificativelor pentru personalul didactic și didactic auxiliar la 
nivelul CSEI, pentru anul școlar 2021-2022, 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.1. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

  
    privind aprobarea încadrării pentru personalul didactic  la nivelul CSEI, pentru 
anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării OM, a planului cadru și a proiectului încadrării cadrelor didactice, 

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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă încadrarea cadrelor didactice la nivelul CSEI, pentru anul școlar  
2022-2023, cu respectarea Ordinului 3622 privind aprobarea planurilor cadru în conformitate cu 
planul de școlarizare aprobat și cu proiectul încadrării, 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.2. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea acordării plății cu ora pentru personalul didactic  la nivelul 
CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă acordarea plății cu ora pentru personalul didactic, la nivelul CSEI, an 
școlar 2022-2023, în conformitate cu documentele legislația în vigoare și cu solicitările 
înregistrate la secretariatul instituției, conform anexei. 
 Art. 2. Secretariatul CSEI va transmite către ISJ Cluj tabelul pentru aprobarea plății cu 
ora, conform procedurii, până în data de 09.09.2022. 
 
           Art. 3. 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.3. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea formațiunilor de studiu  la nivelul CSEI, pentru anul școlar 
2022-2023 

 
În urma analizării documentelor justificative, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă formațiunile de studiu la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023, și în 
conformitate cu planul de școlarizare aprobat, 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.4. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
 

 
 
 



 

 

14

H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea schemei orare și a orarului la nivelul CSEI, pentru anul școlar 
2022-2023 

 
În urma analizării structurii orare, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă schema orară și orarul la nivelul formațiunilor de studiu a CSEI, 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.5. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

  
    privind aprobarea componenței Consiliului Profesoral la nivelul CSEI, pentru anul 
școlar 2022-2023 

 
În urma analizării componenței CP, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă componența Consiliului Profesoral, la nivelul CSEI, 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.6. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea desemnării diriginților  și  a membrilor consiliilor claselor care 
vor prelua atribuțiile diriginților în lipsa acestora, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării situației privind acordarea orelor de dirigenție, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă desemnarea diriginților  și  a membrilor consiliilor claselor care vor 
prelua atribuțiile diriginților în lipsa acestora (profesorul educator de la clasă), la nivelul CSEI, 
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.7. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea desemnării coordonatorului claselor din locația Albac, la nivelul 
CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării situației claselor din structura Albac, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă desemnarea coordonatorului claselor din locația Albac, pentru dna 
profesor Bedreagă Carmina, 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.8. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea vacantării a 2 posturi de paznic și organizarea concursului după 
primirea avizului de la ISJ Cluj, la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării situației posturilor vacante, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă vacantarea celor 2 posturi de paznic și organizarea concursului după 
primirea avizului de la ISJ Cluj, urmare a demisiei personalului. 
 Art. 2. Secretariatul CSEI va solicita avizul ISJ Cluj. 
 
           Art. 3. 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.9. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
 

 
 
 

 



 

 

19

H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea organigramei și a componenței comisiilor, la nivelul CSEI, 
pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării organigramei și a componenței comisiilor, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă organigrama și componența comisiilor, la nivelul CSEI, 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.10. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea cererilor de transfer la clasa de elevi cu dizabilități intelectuale 
severe, la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării cererilor de transfer, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă transferul elevilor Matei Ștefania, Katona Antonio Alin și Onofrei Elena 
Iuliana din clasa de dizabilități intelectuale moderate, la clasa de elevi cu dizabilități intelectuale  
severe, având în vedere parcursul școlar, rezultatele înregistrate (regres) și condițiile medicale ale 
elevilor, începând cu 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.11. din 2.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
  

    privind aprobarea operatorului pentru asigurarea transportului școlar pe ruta 
Gilău-Florești- Cluj- Napoca și retur, la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma analizării cererilor de transport și a operatorilor autorizați, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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 operatorul pentru  asigurarea transportului școlar pe ruta Gilău-Florești- 
Cluj- Napoca și retur: CTP operator autorizat pe zona metropolitană, până la sfârșitul anului 
2022. 

 
            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.12. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

  
    privind aprobarea numirii secretarului Consiliului de Administrație, la nivelul 
CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma numirii, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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 numește secretarului CA -dna prof. Mladin Cristina, 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.13. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

    privind aprobarea graficului și tematicii ședințelor Consiliului de Administrație, la 
nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma prezentării tematicii ședințelor, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă graficul de desfășurare și tematica ședințelor CA , la nivelul CSEI, 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.14. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

    privind aprobarea responsabilităților membrilor Consiliului de Administrație, la 
nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma prezentării responsabilităților, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă responsabilitățile membrilor  CA, la nivelul CSEI, 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.15. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

    privind aprobarea fișei de evaluare pentru personalul didactic, la nivelul CSEI, 
pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma revizuirii fișei de evaluare, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă fișa de  evaluare revizuită, pentru personalul didactic, la nivelul CSEI, 
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.16. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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 H O T Ă R Â R E 
 

    privind aprobarea fișei de evaluare pentru personalul didactic auxiliar , la nivelul 
CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma revizuirii fișei de evaluare, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă fișa de  evaluare revizuită, pentru personalul didactic auxiliar, la nivelul 
CSEI, 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.17. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
    privind aprobarea programului de formare continuă a personalului didactic, la 
nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma dezbaterii programului de formare, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă programul de formare continuă a personalului didactic, la nivelul CSEI, 
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.18. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea ROFUIP, la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 
 
În urma dezbaterii ROFUIP, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a CSEI, 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.19. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea desemnării  coordonatorului de proiecte și programe 
educative la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma consultării CP și a criteriilor stabilite, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă desemnarea CPPE pentru dna prof. Camelinda Țigăra la nivelul CSEI, 
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.21. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea Regulamentului Intern la nivelul CSEI, pentru anul școlar 
2022-2023 

 
În urma dezbaterii RI 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. Aprobă Regulamentul Intern al CSEI, 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.20. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea regulamentelor și tematicilor comisiilor, la nivelul CSEI, an 
școlar 2022-2023 

 
În urma documentării privind precizările din noul regulament, 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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. Aprobă regulamentele și tematicile comisiilor: comisia de curriculum, CEAC, 
CIEC, comisia de mentorat și formare în cariera didactică, CIM (programul de dezvoltare a CIM, 
regulamentul comisiei, registrul riscurilor), comisia  pentru prevenirea  și eliminarea violenței, a 
faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, la nivelul 
CSEI, pentru anul școlar 2022-2023. 
 Art. 2. Responsabilii comisiilor vor completa dosarele pentru fiecare comisie. 

 
            Art. 3. 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.22. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea emiterii acordului  pentru constituirea consorțiului  coordonat 
de CSEI în calitate de școală de aplicație, pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma dezbaterii documentelor justificative 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. Aprobă emiterea acordului pentru constituirea consorțiului  coordonat de CSEI în 
calitate de școală de aplicație, pentru anul școlar 2022-2023, astfel: 
- 

 
            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.23. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind neaprobarea cererilor de scurtare a programului școlar la nivelul CSEI , 
pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma discutării 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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  aprobă cererile de scurtare a programului școlar pentru următorii elevi: 
Muntean Aurelia Rebeca, Birta Cristina, Ciurcui Cosmina Claudia, Matei Ștefania, Fărcaș 
Rafael,  deoarece nu există documente justificative care să motiveze că solicitarea este în 
interesul superior al copilului. 

 
            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.24. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea cererilor de scurtare a programului școlar la nivelul CSEI , 
pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma discutării 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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.  Aprobă cererea de scurtare a programului școlar pentru elevul Hendea David 
Andrei, cu mențiunea că CSEI va face solicitare către Centrul Comunitar Județean pentru 
activitățile recuperatorii să fie programate în afara orarului școlar al elevilor, astfel aceștia putând 
beneficia atât de terapia oferită de școală, cât și de cea complementară. 

 
            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.25. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea cererilor pentru participarea la activitățile școlare în calitate 
de audient până la eliberarea certificatului de orientare școlară la nivelul CSEI 

 
În urma discutării 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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.  Aprobă cererile pentru participarea la activitățile școlare în calitate de audient 
până la eliberarea certificatului de orientare școlară pentru elevii Lorincz Casian și Covaci Matei, 
la nivelul CSEI.  
 

 
            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.26. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea solicitării de transfer pentru un elev din școala de masă la 
nivelul CSEI 

 
În urma discutării 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 ORDIN nr. 
5154/2021, precum și de 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.  Aprobă solicitarea de transfer pentru elevul Griguța Vasile Ionuț din 
învățământul de masă la CSEI clasa a V-a  cu precizarea că s-a emis certificatul de orientare 
școlară  ulterior primei solicitări de transfer . 
 

 
            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.27. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea solicitării de transfer de la CSEI Cluj-Napoca la CRDEII 
Cluj-Napoca 

 
În urma discutării 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.  Aprobă solicitarea de transfer pentru eleva Elekeș Iolanda -Denisa de la CSEI 
Cluj-Napoca la CSEI Miron Ionescu 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.28. din 12.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi)  
 
 
 
 


