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HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN C.S.E.I. BRĂILA  NR. 74 

din 19 februarie 2021 

 

Consiliul de administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila, 

întrunit în ședința din 19 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 unui raport detaliat și a unei planficări cu obiective observabile, 

măsurabile, fiecărui șef de comisie metodică/catedră în vederea optimizării procesului 

instructiv-educativ la C.S.E.I. Brăila și a prevenirii transmiterii virusului Sars-Cov-2 și a 

noii forme de Coronavirus; 

Art.2 Aprobarea perioadei și a activităților ce se vor desfășura în ”Săptămâna 

meseriilor” cu respectarea strictă a legislației care reglementează starea de alertă și celei 

specifice scenariului de învățare a CSEI Brăila în acea perioadă 22-26 februarie 2021 ; 

Art.3 Aprobarea procedurii de admitere în învățământul profesional special, cu 

durata de 4 ani, admitere ce se va realiza în vara anului 2021; 

Art.4 Aprobare ore la PCO cadre didactice, ore ocupate în baza cererilor cadrelor 

didactice depuse la secretariatul CSEI în data de 18.02.2021: 

-5 ore PCO domiciliu elev clasa a X-a gimnaziu-profesor psihopedagog 

DAM 

-5 ore PCO clasa a VIII-a C profesor psihopedagog 

BEF(preprofesionalizare) 

-2 ore PCO clasa a VIII-a C profesor psihopedagog DV(om și societate) 

-4 ore PCO, plus dirigenția (fără plată) clasei a VIII-a C-profesor 

psihopedagog BG(matematică) 

-4 ore PCO clasa a VIII-a C-profesor psihopedagog GL(arte+educație 

fizică) 

-6 ore PCO logopedie VIII B-profesor CM 

-2 ore PCO logopedie II C-profesor CM 

 



Art.5 Aprobare zile suplimentare concediu de odihna personal didactic auxiliar și 

nedidactic în anul 2021 la propunerea comisiei paritare. 

 

Întocmit, 

secretar C.A. Hornea Florentina 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Brăila, 

Director. 

Prof. Diana MÂNDREANU 


