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DECIZIA nr. 62 

din 01.09.2022 

de constituire a Comisiei pentru mentorat didactic şi formare în 

cariera didactică 
În temeiul: 

- Art.96 alin. (1) şi (8) şi art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea Educaţiei Naţionale 

nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art 21, alin (4) lit. j) din  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul  4183/04.07.2022   

- Art 15 (1) nn) din Ordinul nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32 din data de 

29.08.2022 

 

Directorul Liceului Teoretic “N. Bălcescu” din Cluj-Napoca,  prof. 

Marinela Violeta  ZAMFIR,  numit prin Decizia Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj  Nr. 2380/20.12.2021 

 

DECIDE:  

 
 

Art. 1. În anul şcolar 2021-2022, se constituie Comisiei pentru mentorat 

didactic şi formare în cariera didactică, în următoarea componenţă:  

  Coordonator: GIURGIU ALEXANDRINA MARIA 

  Membri:      HOSSU OFELIA ANGELA 

        MUREŞAN MARIA EUGENIA 

 

Art.2. Atribuţiile comisiei, parte integrantă a prezentei decizii, sunt: 



  a) asigură, la nivelul unităţii de învăţământ, planificarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor din domeniul formării în cariera didactică; 

  b) realizează diagnoza de formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ; 

  c) asigură evaluarea stadiului de îndeplinire a condiţiei de formare pentru 

personalul didactic şi validează, după evaluare, îndeplinirea condiţiei de formare prin 

acumularea numărului de credite profesionale transferabile legal prevăzut, inclusiv prin 

recunoaşterea şi echivalarea în credite profesionale transferabile, a rezultatelor 

participării personalului didactic la programe pentru dezvoltare profesională continuă 

şi pentru evoluţia în cariera didactică; 

  d) asigură monitorizarea impactului formării cadrelor didactice asupra calităţii 

procesului de predare-învăţare-evaluare şi a progresului şcolar al elevilor; 

  e) organizează activităţi pentru dezvoltare profesională continuă - acţiuni 

specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

  f) implementează standardele de formare asociate profilului profesional al 

cadrelor didactice; 

  g) consiliază cadrele didactice în procesul de predare-învăţare-evaluare, inclusiv 

în sistem blended learning/online; 

  h) realizează graficul activităţilor de practică pedagogică şi monitorizează 

activitatea profesorilor mentori, în cazul în care unitatea de învăţământ este şcoală de 

aplicaţie; 

  i) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice de mentorat didactic 

pentru cadrele didactice debutante, în vederea susţinerii examenului naţional pentru 

definitivare în învăţământul preuniversitar; 

  j) realizează rapoarte şi planuri anuale privind dezvoltarea profesională continuă 

şi evoluţia în cariera didactică a personalului didactic încadrat în unitatea de 

învăţământ; 

  k) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

Art.3. Îndeplinirea prezentei decizii se încredinţează compartimentului 

secretariat din cadrul liceului şi responsabilul comisiei. 

 

 
  

 

DIRECTOR, 

Prof. Marinela Violeta Zamfir 
 

 
 

 

 
 


