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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea graficului unic de control și monitorizare la nivelul CSEI 
Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma discutării graficului unic de control și monitorizare, 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 graficul unic de control și monitorizare al 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.29. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea graficului de asistențe la activități la nivelul CSEI Cluj-
Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma discutării graficului  de asistențe la activități, 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 graficul de asistențe la activități  al 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.30. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea codului de etică revizuit la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru 
anul școlar 2022-2023 

 
În urma dezbaterii codului de etică revizuit, 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 codul de etică revizuit  al 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.31. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea  rapoartelor anuale de activitate a comisiilor la nivelul CSEI 
Cluj-Napoca pentru anul școlar 2021-2022 

 
În urma dezbaterii rapoartelor anuale de activitate a 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 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 rapoartele anuale de activitate a comisiilor  CSEI Cluj-Napoca 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.32. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea  raportului privind calitatea învățământului la nivelul CSEI 
Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma dezbaterii raportului privind calitatea învățământului din unitate, 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 raportul privind calitatea învățământului 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.33. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea Raportului Anual de Evaluare Internă  la nivelul CSEI Cluj-
Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma dezbaterii RAEI, 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 RAEI al 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.34. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea perioadei de desfășurare a Programului Național Școala Altfel  
la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
În urma dezbaterii propunerii privind perioada de desfășurare a Programului Școala 

Altfel ,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 desfășurarea Programului Național Școala Altfel în perioada  27-31 
martie 2023 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.35. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea perioadei de desfășurare a Programului Național Săptămâna 
verde  la nivelul CSEI Cluj-Napoca pentru anul școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii propunerii privind perioada de desfășurare a Programului Săptămâna  
verde, 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 desfășurarea Programului Săptămâna verde în perioada 15-19 mai                     
2023, 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.36. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea planului  managerial pentru directorul  CSEI pentru anul 
școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii planului managerial, 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 planul managerial pentru directorul CSEI, în 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.37. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea planului  managerial pentru directorul adjunct al  CSEI 
pentru anul școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii planului managerial al directorului adjunct, 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 planul managerial pentru directorul adjunct al CSEI, în 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.38. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea Proiectului de Dezvoltare Instituțională al CSEI pentru anul 
școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii 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  al 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.39. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea procedurii de acces  în unitatea de învățământ ediția a III-a , 
la nivelul CSEI pentru anul școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii procedurii de acces în unitatea de învățământ, 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 procedura de acces în unitatea de învățământ ediția a III-a  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.40. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea procedurii privind formarea  și perfecționarea cadrelor 
didactice ediția a II-a la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii procedurii privind formarea și perfecționarea cadrelor didactice, 
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 procedura privind formarea  și perfecționarea cadrelor didactice  
ediția a II-a la nivelul CSEI, pentru anul școlar 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.41. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 

 
       privind aprobarea procedurii privind mentoratul și derularea practicii 
studenților -ediția I la nivelul CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii procedurii privind mentoratul și derularea practicii, 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 procedura privind mentoratul și derularea practicii studenților -ediția I 
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.42. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
 



 

 

15

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

       privind aprobarea concediilor de odihnă  pentru cadrele didactice la nivelul 
CSEI, pentru anul școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii cererilor de concediu de 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  concediile de odihnă  pentru cadrele didactice la nivelul CSEI, în 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.43. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea decontării/ justificării participării la întâlnirea  transnațională de 
proiect  și activitatea de învățare/ predare/ formare: short exchange of groups of pupils, 

Partinico, Italia, perioada  25.09.-01.10.2022 în cadrul proiectului Erasmus+ EcoEducation 
la nivelul CSEI,  an școlar 2022-2023 

 
            În urma dezbaterii privind decontarea/justificarea întâlnirii de proiect ERASMUS+ , 
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  decontarea/ justificarea participării  la întâlnirea  transnațională de 
proiect  și activitatea de învățare/ predare/ formare: short exchange of groups of pupils, Partinico, 
Italia, în perioada 25.09-.01.10. 2022 în cadrul proiectului Erasmus+ EcoEducation, pe baza  
certificatului de participare și a 1-2 documente fiscale justificative (bonuri de masă, facturi 
fiscale, etc.) , 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.44. din 21.09.2022  
(Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi)  
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