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HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN C.S.E.I. BRĂILA  NR. 73 

din 16 februarie 2021 

 

Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila, 

întrunit în ședința din 16 februarie 2021; 

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, R.O.F.U.I.P.- O.M.E.C. nr 5447/2020 cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor O.M.E.N. nr 3160/01.02.2017 pentru modificarea și 

completarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul 4619/22 

sept 2011; 

 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1 Solicitarea unei note de relație dnei profesor de Lb și literatura română de la 

structura arondată referitoare la aplicarea art 117 din R.O.F.U.I.P. în mod discreționar 

(din 27 de elevi cu număr de absentate motivate și nemotivate la cel puțin 50% din 

numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru, la 10 dintre aceștia a putut definitiva 

sitația școlară încheindu-le media la Limba și literatura română (Art. 117 din ROFUIP); 

Art.2 Inoportunitatea semnării unui parteneriat între structura arondată-Școala 

Gimnazială Specială Tichilești și Grădinița Luceafărul din Craiova-structură arondată a 

Școlii Gimnaziale ”Nicole Bălcescu” Craiova; 

Art.3 Aprobarea cuantumului minim al burselor sociale/medicale în suma lunară 

de 100 de lei/lună, cu posibilitatea fracționării sumei/zi pentru ca elevii să poată beneficia 

de ea până la expirarea certificatului medical, în conformitate cu hotărârea 1064/2020; 

Art.4 Aprobarea ca pentru cadrele didactice navetiste plata decontului la biletele 

depuse pentru cei cu normă întreagă în localitățile din județ, să se realizeze la nivel de 

abonament în situația în care operatorul de transport nu mai eliberează abonamente pe 

ruta respectivă, din motive pandemicie sau de stare de aleră; 

Art.5 Aprobare privind modificarea orarului la C.S.E.I. Brăila(învățământ 

preșcolar, primar, gimnazial) începând cu astăzi 16.02.2021 ca urmare a revenirii la 

catedra rezervată a profesorului C.M. 

Art.6 Aprobarea acordării continuității la suplinire pentru anul școlar 2021-2022 

pentru dna profesor kinetoterapie Vlădescu Elena Mirabela care a obținut la concursul de 

titularizare 2020 notă peste 5; 



Art.7 Aprobare ore la PCO cadre didactice, ore ce vor fi detaliate ăn următorul 

CA, după ce pe site-ul ISJ Brăila se vor fi publicat orele vacantate ca urmare a C.M. 

profesor psihopedagog I.O.M. și a renunțării la PCO a unor cadre didactice. 

Art 8 Arobare comisie care să elaboreze metodologia de admitere în învățământul 

profesional special cu durata de 4 ani. 

 

 

Întocmit, 

secretar C.A. Hornea Florentina 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila, 

Director. 

Prof. Diana MÂNDREANU 


