
 

 

 La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează următoarele comisii: 

• cu caracter permanent; 

• cu caracter temporar; 

• cu caracter ocazional. 

Comisiile cu caracter permanent sunt: 

• Comisia pentru curriculum; 

• Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

• Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

• Comisia pentru controlul managerial intern; 

• Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

 

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

caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu 

caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.  

Comisiile cu caracter temporar şi ocazional sunt stabilite de unitatea de învăţământ, prin prezentul 

regulament. Acestea sunt: 

• Comisia pentru proiecte si programe comunitare  

•  Comisia Internă de Evaluare Continuă (CIEC) 

• Comisia de orientare și consiliere școlară 

• Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală 

• Comisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale 

• Comisia pentru încadrare şi salarizare 

• Comisia pentru proiecte şi programe comunitare 

• Comisia de receptie si  inventariere anuală a patrimoniului 

• Comisia pentru acordarea drepturilor copiilor cu CES 

• Comisia pentru monitorizarea notării ritmice, parcurgerea programei 

școlare și planificarea tezelor    

• Comisia pentru gestionarea S.I.I.I.R 

• Comisia de monitorizare și acordare Burse profesionale 

• Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

• Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului                                                                          

școlar 

 Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire 

emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii și a 

Comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar 

şi promovarea interculturalităţii sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai 

susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul de părinţi. 

Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 

reglementate prin  propriile  regulamente de organizare și funcționare . 
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