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HOTĂRÂREA NR. 1 din 20/01/2022
Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Alba, numit prin Decizia nr.
84/30.09.2021,
În temeiul:
 Legii nr.1/2011, art. 99, alin (1) si (7);
 OMECTS 5555/2011, privind regulamentul de organizare și funcționare a centrelor județene/municipiului
Bucuresti de resurse și asistență educațională;
 OMEN 3608/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare si functionare a
centrelor judetene/municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, aprobat prin OMECTS
5555/2011;
 OMECTS nr.5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 OMEN 5447/31.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar cu completările și modificările ulterioare;
 Ordinul 5196/1756/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2;
 Ordin 5490/2021 privind instituirea unor măsuri în sistemul de învățământ preuniversitar;
 ORDIN Nr. 5967/2020 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de
acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile;
 OME 5578/10.11.2021 privind aprobarea Metodologiei de miscare a personalului didactic pentru anul
școlar 2022-2023;
 HG 569/2015 privid aprobarea normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și
de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar de stat din 15.07.2015.
 Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar înregistrat la
M.M.P.S.-D.D.S. sub nr. 651 din data de 28.04.2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea V nr. 2 / 24 .05.
2021.
 Regulamentului Intern al CJRAE Alba;
În urma ședinței Consiliului de Administrație din data de 20.01.2022, consemnată în registrul de procese verbale
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTARĂŞTE:
ART. 1 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi lista cererilor de
actualizare a deciziilor titularilor, conform Adresei ISJ Alba Nr. 3/03.01.2022 și a OME 5578/10.11.2021 privind
aprobarea Metodologiei de miscare a personalului didactic pentru anul școlar 2022-2023 pentru Anca Simona
Brândușa, Dumitreanu Ana Florina, Pârțilă Georgeana, Vârtei Carmen.
ART. 2 Se analizează, se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi menținerea
structurii postului de profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică constituit în unitățile de învățământ
Liceul Tehnologic Dorin Pavel Alba Iulia, Liceul de Arte Regina Maria din Alba Iulia, Grădinița cu Program Normal
nr. 10 din Alba Iulia, Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 din Alba Iulia, conform planului de încadrare aprobat în
ședința CA din data de 09.02.2021.
ART. 3 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi cererile cadrelor
didactice pentru reducerea normei didactice cu 2 ore pentru personalul de predare cu vechime de peste 25 de ani și
gradul didactic I după cum urmează: Lazăr Emanuela, Borteș Mihaela, Morar Adelina, Lupșa Eugenia.
ART. 4 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 6 voturi pentru, 1 abținere și 2 absenţi cererea

doamnei Croitoru Felicia Melania, profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, pentru
menținerea în activitate până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
ART. 5 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi menţinerea ca
titular peste vârsta de 65 de ani a doamnei Ignat Eugenia, profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică
în anul şcolar 2022-2023.
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ART. 6 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi componența
Comisiei de mobilitate la nivelul CJRAE Alba, constituită conform art. 31 alin 8 din Metodologia de miscare a
personalului didactic pentru anul școlar 2022-2023 aprobată prin OME 5578/10.11.2021 după cum urmează:
Președinte – Luca Maura
Membri: Morar Adelina, Belașcu Alexandra
Secretar: Panța Georgiana
ART. 7 Se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi rezultatele privind echivalarea cu
90 de credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue pentru personalul din cadrul
CJRAE Alba, conform procesului verbal al comisiei de evaluare pentru următoarele cadre didactice: Badale Maria
Ioana, Vlad Carmen Maria, Negrea Anca Valentina, Popa Delia Margareta.
ART. 8 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi actualizarea
centralizatorului privind decontarea navetei pentru anul școlar 2021-2022.
ART. 9 Se supune la vot, se validează și se aprobă cu 7 voturi pentru, 0 abțineri și 2 absenţi cererile cadrelor
didactice pentru decontarea navetei din luna decembrie 2021.
ART. 10 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate prin compartimentul personal didactic
auxiliar (secretariat).
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