
 
 

 

HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 01.10.2020 

Consiliul de Administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov  

reunit în şedinţa ordinară din data de 01.10.2020, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare și OMEN 4619/22.09.2014 - metodologia cadru de organizare 

și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Având în vedere:   

• Alegerea secretarului CA pentru  anul școlar 2020-2021 

• Aprobarea  Regulamentului  Intern pe  anul școlar 2020-2021 

• Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pe anul școlar 2020-2021 
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pe anul școlar 2020-2021 

•  Avizarea machetei de încadrare realizată pentru anul școlar 2020-2021 

• Aprobarea Planului managerial și operațional pe anul şcolar 2020-2021 

• Aprobarea Planului de activități CJAP pe anul şcolar 2020-2021  

• Aprobarea Planului de activități al comisiei metodice a logopezilor din CLI pe anul şcolar 

2020-2021  

• Aprobarea fişelor de post și a fișelor de evaluare ale consilierilor din cadrul 

CJRAE/CJAP/rețeaua cabinetelor interșcolare de asistență psihopedagogică, SEOSP logopezi  

şi ale personalului didactic auxiliar și nedidactic 

• Aprobarea Procedurii de organizare a cabinetelor de asistență psihopedagogică și a 

cabinetelor interșcolare de asistență psihopedagogică 

• Aprobarea  arondărilor din reţea pentru consilierii CJRAE/CJAP 2020-2021 

• Aprobarea  zonei de intervenție a cabinetelor logopedice interșcolare 2020-2021 

• Aprobarea estimărilor pentru anul școlar 2020-2021 privind cheltuielile cu naveta (62945 lei) 

• Propunerea și aprobarea constituirii altor comisiilor de lucru din cadrul CJRAE Braşov 

• Diverse 



 
emite prezenta: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. secretarul CA în persoana doamnei Blaj 

Gabriela Roxana, profesor consilier școlar CJAP. 

Art. 2. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. Regulamentul Intern pentru anul școlar 2020-

2021. 

Art. 3. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. Regulamentul de Organizare și Funcționare 

CJRAE pentru anul școlar 2020-2021. 

Art. 3. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. graficul/tematica ședințelor CA pentru anul 

școlar 2020-2021. 

Art. 4. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. Planul managerial și operational pentru anul 

școlar 2020-2021. 

Art. 5. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. Planul de activități CJAP 2020-2021. 

Art. 6. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. Planul de activități al comisiei metodice a 

logopezilor din CLI pentru anul școlar 2020-2021. 

Art. 7. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. fişele de post și fișele de evaluare pentru 

consilierii școlari din cadrul CJRAE/CJAP/SEOSP/CIAPP, profesori logopezi, personal didactic 

auxiliar și nedidactic pentru anul şcolar 2020-2021.  

Art. 9. Se vizează de către membrii C.A. macheta de încadrare realizată pentru anul școlar 2020-2021 

Art. 10. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. arondările din reţea pentru consilierii școlari 

din cadrul CJRAE/CJAP. 

Art. 11. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. zonele de intervenție ale cabinetelor 

logopedice interșcolare din județul Brașov pentru anul școlar 2020-2021. 

Art. 12. Se votează și se aprobă de către membrii C.A. solicitările pentru estimarea cheltuielilor cu  

naveta pentru anul școlar 2020-2021 în valoare de 62945 lei . 

Art. 13. Se votează și nu se aprobă de către membrii C.A. constituirea CEAC și Comisia de 

Curriculum din cadrul CJRAE Braşov. 

 

Președinte C.A,     Secretar C.A, 

prof. Tața Daniel     prof. Blaj Gabriela Roxana 


