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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN 

 CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRĂILA 

 AN ȘCOLAR 2020-2021 

Semestrul I 

 

Nr crt 

 

Nr. hotărâre 

/Data emiterii 

hotărârii 

Descrierea hotărârii C.A. din C.S.E.I. Brăila 

1. Nr.1/01.09.2020 Hotărâre atribuire ore PCO titularilor/pensionarilor pentru 

orele din aplicația ISJ Brăila, în baza cererilor tip depuse la 

CSEI Brăila 

2. Nr.2/01.09.2020 Hotărâre aprobare desfacere CIM profesor psihopedagog 

SD, cf art 55, lit b, Codul Muncii 

3. Nr.3/01.09.2020 Aprobare solicitare director grădiniță pentru ca profesor de 

sprijin MV să asigure servicii de sprijin la toate locațiile 

grădiniței din motive de pandemie și de prevenire a 

transmiterii virusului Sars-Cov-2 

4. Nr.4/01.09.2020 Aprobare CO cadru didactic DRE, în perioada 1-4 sept 2020 

5. Nr.5/01.09.2020 Aprobare învățământ la domiciliu pentru 12 elevi ce au 

trecut prin COSP și a cadrelor didactice care vor asigura 

școlarizarea la domiciliu pentru aceștia 

6. Nr.6/04.09.2020 Hotărâre punctaje finale evaluare și calificative anuale cadre 

didactice 

7. Nr.7/04.09.2020 Aprobare plata cu ora profesori psihoterapie 

8. Nr.8/04.09.2020 Aprobare participare CSEI Brăila la scriere Proiect ”Sistem 

integrat de management al fluxurilor interne și furnizarea de 

servicii partajate către cetățeni”-servicii de constituire a 

arhivei electronice retrodigitale-cod SMIS 135233 

9. Nr.9/04.09.2020 Hotărâre aprobare transfer elev MS, clasa I, vine de la 

Școala Gimnazială George Coșbuc Brăila 

10. Nr.10/08.09.2020 Aprobare scenariu de învățare la CSEI Brăila începând cu 

14.09.2020-scenariu verde 

11. Nr.11/08.09.2020 Aprobare procedură educațională privind desfășurarea 

activității educaționale și terapeutic recuperative în 

învățământul special și special integrat 

12. Nr.12/08.09.2020 Hotărâre punctaje finale evaluare și calificative anuale cadre 

didactice 

13 Nr.13/08.09.2020 Aprobare ore la PCO neocupate după finalizarea tuturor 

ședințelor publice, conform Metodologiei de mobilitate pe 



baza cererilor depuse de cadrele didactice la secretariatul 

CSEI Brăila 

14 Nr.14./08.09.2020 Aprobare pensionare îngrijitor de curățenie B.M. 

15 Nr.15/08.09.2020 Hotărâre responsabil Școala viitorului-profesor MN-TIC 

16 Nr.16/08.09.2020 Hotărâre  cuantum naveta cadre didactice-luna septembrie 

2020 

17 Nr.17/20.09.2020 Hotărâre scenariue roșu de învățare la CSEI Brăila în 

perioada 21.09.2020-04.10.2020 

18 Nr.18/20.09.2020 Aprobare responsabili comisii metodice și a celorlalte 

comisii din CSEI Brăila pentru anul școlar 2020-2021 

19 Nr.19/20.09.2020 Aprobare Plan managerial pentru anul școlar 2020-2021 și a 

planurilor operaționale aferente  

20 Nr.20/20.09.2020 Aprobare profesori pentru școlarizarea la domiciliu pentru 

elevii care au obținut certificat de OSP în ședința COSP din 

17.09.2020 

21 Nr.21/20.09.2020 Hotărâre acordare ore în regim în regim de PCO, cadrelor 

didactice începând cu 14.09.2020 până la 18.06.2021 

22 Nr.22/07.10.2020 Aprobare grafic practică comasată elevi profesională 

23 Nr.23/07.10.2020 Aprobare spor de zonă 5% 

24 Nr.24/07.10.2020 Aprobare spor de predare simultană 

25 Nr.25/07.10.2020 Aprobare programare CO cadre didactice CSEI Brăila 

26 Nr.26/17.02.2020 Aprobare burse medicale -72 de burse medicale 

27 Nr.27/07.10.2020 Aprobare orar scenariu roșu-structura arondată SGS 

Tichilești 

28 Nr.28/07.10.2020 Aprobare și desemnare profesori pentru școlarizarea la 

domiciliu pentru elevii care au trecut prin COSP în 

01.10.2020 

29 Nr.29/07.10.2020 Aprobare ROI și ROF an școlar 2020-2021 

30 Nr.30/07.10.2020 Aprobare Regulament de siguranță școlară cuprins în planul 

local comun de acțiune pentru creștera gradului de siguranță 

a elevilor și a personalului didactic pentru prevenirea 

delincvenței juvenile. 

31 Nr.31/22.10.2020 Hotărâre scenariu roșu de învățare la structura arondată -

SGS Tichilești în perioada 22.10.2020-01.11.2020 

32 Nr.32/04.11.2020 Hotărâre ore la PCO post vacant concediu fără plată eliberat 

de învățător itinerant și de sprijin EV 

33 Nr.33/04.11.2020 Aprobare procedură completare condică și fișă de prezență 

în școala la distanță, online, față în față 

34 Nr.34/04.11.2020 Aprobare decontare abonamente pentru luna octombrie 

2020 

35 Nr.35/04.11.2020 Aprobare profesor B.L. ce va realiza invatamant la 

domiciliu pentru elevul SF, clasa V-a B DMS 

36 Nr.36/04.11.2020 Aprobare eliberare duplicat absolvent ani anteriori 

invatamant profesional 

37 Nr.37/04.11.2020 Aprobare cerere transfer elevi IG, clasa I, vine de la Liceul 

de Arte  



38 Nr.38/04.11.2020 Aprobare transfer elev S.A., clasa a II-a care vine de la 

Școala Gimnazială Movila Miresii 

39 Nr.39/04.11.2020 Aprobare cerere muncitor CSEI pentru a trece la o treaptă 

superioară începând cu 01.11.2020 

40 Nr.40/09.11.2020 Hotărâre asupra modificării cap. D, N, M, din CIM cadre 

didactice referitoare la îndepinirea sarcinilor de serviciu și 

de acasă sau orice altă locație-telemunca 

41 Nr.41/09.11.2020 Aprobare plan de intervenție pentru organizarea activității 

didactice online la CSEI Brăila 

42 Nr.42/09.11.2020 Aprobare orar director și orar cu program marțea și 

miercurea după amiaza la SGS Tichilești, și la scoala online 

43 Nr.43/09.11.2020 Aprobare suspendare contract nr 269/31.08.2020 cu SC 

L..P..RO...R începând cu 09.11.2020 

44 Nr.44/09.11.2020 Emitere decizie responsabil cu triajul prin măsurarea 

temperaturii a angajaților pentru a preveni infecția cu Sars-

Cov-2-tehnician LGD 

45 Nr.45/09.11.2020 Aprobare versiune revizuită a planificării CO cadre 

didactice 

46 Nr.46/23.11.2020 Aprobare proiect plan de școlarizare pentru CSEI Brăila, 

pentru anul școlar 2021-2022 dezbătut în consilul profesoral 

realizat online în data de 20.11.2020 

47 Nr.47/23.11.2020 Aprobare acte adiționale pentru CIM personal didactic de 

predare începând cu 09.11.2020 care să respecte toate 

prevederile legii 81/2018 în situația HG 967/2020 privind 

prelungirea stării de alertă în România 

48 Nr.48/23.11.2020 Hotărîre implementare măsuri dispuse de ITM prin PV 

24714/18.11.2020 

49 Nr.49/23.11.2020 Aprobare cerere pensionare bibliotecar M.F. la limită de 

vârstă 

50 Nr.50/23.11.2020 Aprobare comandă manuale și stoc de cărți pentru elevii de 

la structura arondată-SGS Tichilești 

51 Nr.51/23.11.2020 Aprobare solicitare Centru de detenție Tichilești privind 

motivarea absențelor elevilor cin cls V-VI-VII-VIII Minori 

aflați în izolare pe motiv de contacți persoană pozitivă 

Covid-19 

52 Nr.52/07.12.2020 Aprobare cereri de pensionare cadre didactice în timpul 

anului școlar 

53 Nr.53/07.12.2020 Hotărâre și decizie încetare CIM-C.C. începând cu 

20.12.2020 prin pensionare la limită de vârstă, în timpul 

anului școlar 

54 Nr.54/07.12.2020 Hotărâre asupra refuzării distribuirii de cadouri de Crăciun 

de la societăți care solicită acest lucru, către elevii CSEI 

Brăila, din motive de prevenire a răspândirii virusului 

SarsCov-2. Se vor accepta cadouri pentru elevi doar de la 

societățile care prin protocol permit decontaminarea acestor 

produse și distribuirea lor către elevi după 14 zile de la 



aducere la sediul CSEI Brăila. 

55 Nr.55/21.12.2020 Delegare atribuții de serviciu și preluarea prerogativelor de 

director CSEI către mebrii CA în perioada 24.12.2020-

10.01.2021 

56 Nr.56/21.12.2020 Emiterea deciziei nr 150/21.12.2020 privind delegarea 

atribuții de serviciu și preluarea prerogativelor de director 

CSEI către mebrii CA în perioada 24.12.2020-10.01.2021 

57 Nr.57/21.12.2020 Aprobare programare colectivă CO cadre didactice CSEI 

Brăila 

58 Nr.58/21.12.2020 Emitere decizie programare colectivă CO cadre didactice 

CSEI Brăila 

59 Nr.59/11.01.2021 Aprobare cerere compensare în bani concediu de odihnă 

neefectuat director Mândreanu Diana 

60 Nr.60/11.01.2021 Aprobare solicitare de pensionare în timpul anului școlar-

BA- profesor înv primar-Structura arondată SGS Tichilești 

61 Nr.61/11.01.2021 Aprobare continuare activitate/menținere în activitate ca 

titulari femei până la împlinirea vârstei de 65 de ani, 

conform Deciziei CCR 378/2018: profesoare CS, DV, CA 

62 Nr.62/11.01.2021 Aprobare PCO catedră vacantată de învățător itinerant și de 

sprijin-SD, pensionat la limită de vârstă, în timpul anului 

școlar, începând cu 11.01.2021(6 ore Salcia Tudor, 6 ore 

Romanu, 4 ore Vădeni) 

63 Nr.63/11.01.2021 Hotărâre distribuire tablete către cei 60 de elevi beneficiari 

ai programului ”Școala de acasă” din cadrul CSEI Brăila 

64 Nr.64/11.01.2021 Aprobare menținere ca titulari peste vârsta legală de 

pensionare 65 de ani, în an școlar 2021-2022 cf art 28, 

aliniatele 4-12 din Metodologia de mobilitate: profesor 

psihopedagog grad I MI și maistru instructor gr I-I.N. 

65 Nr.65/27.01.2021 Aprobare Proiect încadrare pentru anul școlar 2021-2022 

pentru 30 de clase CSEI, 8 clase SGS Tichilești, conform 

Planului de școlarizare aprobat 

66 Nr.66/27.01.2021 Hotărâre privind aprobarea limbii moderne-limba franceză 

la învățământ primar structura arondată SGS Tichilești și la 

clasele a IX-a profesională-CSEI Brăila ca urmare a 

solicitării reprezentanților legali ai elevilor de la structura 

arondată-Centrul de detenție Tichilești și de la CSEI Brăila 

67 Nr.67/27.01.2021 Hotărâre asupra intrării în restrângere de activitate a unui 

profesor itinerant și de sprijin-B.N. conform art. 17 din 

Metodologia de mobilitate 

68 Nr.68/27.01.2021 Hotărâre asupra oprtunității scrierii de proiecte pentru 

digitalizarea CSEI Brăila, în anul școlar 2020-2021 

69 Nr.69/27.01.2021 Decizie delegare atribuții director către un membru al CA în 

timpul vacanței intersemestriale 01.02.2021-07.02.2021 

70 Nr.70/05.02.2021 Hotărâre scenariu verde de funcționare a activității intructiv-

educative la nivelul CSEI Brăila pe baza incidenței cazurilor 

pozitive de Covid-19 în ultimile 14 zile la mia de locuitori 



71 Nr.71/05.02.2021 Hotărâre scenariu verde de funcționare a activității intructiv-

educative la nivelul structurii arondate-Scoala Gimnazială 

Specială Tichilești pe baza incidenței cazurilor pozitive de 

Covid-19 în ultimile 14 zile la mia de locuitori 

 

 

 

Întocmit, secretar C.A. 

Prof. Florentina Hornea 

Director, 

Prof. Diana MÂNDREANU 


