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ORGANIGRAMĂ 
- Anul școlar 2022-2023- 
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COMISII CU CARACTER OCAZIONAL 
− Comisia  de întocmire și revizuire a Planului de Acțiune al Școlii ( P.A.S.); 

− Comisia pentru susținerea examenelor de corigență și a examnelor de 
diferență; 

− Comisia  de analiză a ofertelor pentru achiziţionarea de mijloace de 
învăţământ, materiale didactice; 

− Comisia Paritară la Colegiului Tehnic Reșița; 

− Comisia de mobilitate; 

− Comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a 
posturilor didactice/catedrelor vacante de la  Colegiul Tehnic Reșița; 

− Comisia de  organizare și desfășurare a olimpiadelor și concursuri școlare; 

−  Comisia de cercetare disciplinară prealabilă pentru personalul didactic și nedidactic; 

− Comisia de inventariere anuală a patrimoniului; 

− Comisia de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventare. 

 

 

 

COMISII CU CARACTER TEMPORAR 
− Comisia pentru  frecvență, combaterea absenteismului şi abandonului 

− Comisia pentru promovarea imaginii unității de învățământ 

− Comisia pentru întocmirea orarului 

− Comisia  de monitorizare a acordării sprijinului  financiar  din cadrul 
Programului  național  de protecție socială ”Bani de liceu”  

− Comisia  de monitorizare a acordării  sprijinului  financiar  din cadrul 
Programului  național  de protecție socială  ”Bursa profesională” 

− Comisia de monitorizare a acordării  sprijinului  financiar  ”Bursa socială”  

− Comisia de încadrare  

− Comisia pentru elaborarea  proiectelor europene 

− Comisia diriginților 

 

 

 

COMISII CU CARACTER PERMANENT 
− Comisia pentru curriculum;  

− Comisia de evaluare și asigurare a calității;  

− Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;  

− Comisia pentru controlul managerial intern;     

− Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție 
și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;  

− Comisia pentru  mentorat didactic și formare în carieră didactică. 

 

COMISII de LUCRU 
Limbă şi comunicare 

Matematică, informatică 
şi ştiinţe 

Om şi societate 
Tehnologii 

 

 


