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LISTA COMISIILOR CARE FUNCTIONEAZA LA NIVELUL SCOLII 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 

3. cu caracter ocazional. 

Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare si asigurare a calitatii; 

c) Comisia pentru perfectionare si formare continua; 

d) Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si 

discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii; 

g) Comisia pentru programe si proiecte educative. 

Comisiile cu carecter temporar sunt: 
a) comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi notarea ritmică a elevilor 

b) comisia în vederea susţinerii examenelor de corigenţă/diferente/incheierea 

situatiei scolare/reexaminare 

c) comisia pentru intocmirea orarului ,a graficului serviciului pe scoala si a 

graficului microbuzelor scolare. 

d) comisia de inventarierea elementelor de activ şi de pasiv 

e) comisia de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale şi pentru 

materialele de natura obiectelor de inventar 

f) comisa de evidenţă şi gestionare a manualele şcolare  

g) comisiei pentru întocmirea situaţiilor statistice 

g) comisiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar 

h) comisia pentru recensamant 

i) comisia de organizare si desfasurare  a admiterii in invatamantul liceal  si 

profesional de stat  

j) comisia de organizare si desfasurare a evaluarii nationale 

h)comisia de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevi.  

Comisiile cu caracter ocazional sunt: 
a) comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale 

elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
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b) comisia pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea sau distrugerea 

unor documente şcolare, documente justificative sau contabile 

c)comisiei  de recepţie a valorilor materiale 

d) comisia de achiziţii a valorilor materiale  

e) comisiei  de selecţionare anuală a documentelor create 

f) comisia de mobilitate 

g) comisia pentru casarea sigiliului 

h) comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de 

organizare a formării continue 

i) comisia de etica si disciplina 

j) comisia pentru casarea actelor de studii 

k) comisia pentru ocuparea post vacant/temporar vacant 

l) comisia pentru promovare personal didactic auxiliar/nedidactic 

m) comisia revizuire PDI 

n) comisia revizuire ROI 

o) comisia pentru echivalarea studiilor efectuate in strainatate 

mailto:scoala_poienariiburchii@yahoo.com

