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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

HOTĂRÂREA 

nr.18 din 26.10.2017

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Braşov reunit în şedinţa ordinara din data de 26.10.2017, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi OMEN 4619/22.09.2014-metodologia 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere:

1. Aprobarea solicitărilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta

2. Validarea cererilor pentru inspecţia curentă 1 pentru înscrierea la examenul de grad didactic

3. Aprobarea planului managerial pe anul şcolar 2017-2018

4. Aprobarea graficului de şedinţe CA pe anul şcolar 2017-2018

5. Avizarea organigramei şi statutului de funcţii pentru personalul didactic, didactic auxiliar si a 
organigramei CJRAE Braşov şi supunerea acestora spre avizarea ISJ-ului Braşov şi 
aprobarea ordonatorului principal de credite CJ Braşov.

6. Diverse, 

emite prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.l. Se aprobă şi se votează în unanimitate de către membrii C.A decontarea cheltuielilor cu 
naveta pe luna septembrie 2017, suma fiind de 4,880 lei.

Art.2. Se validează şi se aprobă de către membrii C.A cererile pentru inspecţia curentă 1 pentru 
înscrierea la examenul de grad didactic I şi II a următoarelor cadre didactice: prof.Molnar Lucia, 
prof. Dangaş Eva, prof. Ighigeanu Ioana, prof. Gădărăuţeanu Ancuţa, prof. Keul Isabella, prof. 
Kalman Mariana, prof. Mănălăchioaia Mirela, prof. Nagy Emoke, prof. Szegedi Erika, prof. 
Lorincz Elena
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Art.3. Se aprobă şi se votează in unanimitate de către membrii C.A planul managerial pe anul 
şcolar 2017-2018

Art.4. Se aprobă de către membrii C.A, graficul de şedinţe C.A pe anul şcolar 2017-2018

Art.5. Se aprobă de către membrii C.A organigrama şi statutul de funcţii CJRAE pentru personalul 
didactic şi didactic auxiliar (128 posturi)

Art.6. Se votează de către membrii C.A coordonatorul S.N.A.C din CJRAE Braşov in anul şcolar 
2017-2018, fiind desemnată d-na prof. Ighigeanu Ioana.

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de internet 
a CJRAE Braşov.

Director Secretar C.A.

Prof. Florescu Carmen
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prof. Ighigeanu Ioana
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