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HOTĂRÂREA 

Nr. 2 din 14.02.2019 

 

 

 

 Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistență Educațională Sălaj, 

reunit în ședința din data de 14.02.2019, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, Ordinul 5555/07 Octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea centrelor județene /al municipiului București de resurse și asistență 

educațională, OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, Procesul verbal de 

ședință al Consiliului de Administrație, 

  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă rezultatul concursului de dosare depuse în vederea modificării locului de desfășurare 

a activității, conform raportului întocmit de către comisia de mobilitate: dna profesor logoped școlar 

Sabou Ana, titulară la C.J.R.A.E. Sălaj, cu activitate la Liceul cu Program Sportiv ,,Avram Iancu” 

Zalău, Liceul Tehnologic ,,Cserey Goga” Crasna – secția română și Școala Gimnazială Nr. 1 Aghireș 

își va desfășura activitatea, începând cu anul școlar 2019 – 2020 la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 

1 Zalău, Grădinița cu Program Normal Nr. 7 Zalău, Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Zalău și Liceul 

de Artă ,,Ioan Sima” Zalău pe perioadă nedeterminată. 

Art. 2. Se aprobă cu 7 voturi pentru, 1 abținere (Szabó Erika –Ágnes) solicitarea dnei prof logoped 

școlar Szabó Erika –Ágnes de desfășurare a activității în anul școlar 2019-2020, ca și profesor logoped 

în cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională. 

Art. 3. Se aprobă cu 8 voturi pentru, solicitarea dnei prof consilier școlar Szȍllȍs Marta de continuare a 

activității în anul școlar 2019-2020, ca și prof. consilier școlar în cadrul Serviciului de Evaluare și 

Orientare Școlară și Profesională. 

Art.4. Se aprobă proiectul de încadrare și lista posturilor vacante/rezervate, pentru anul școlar 2019-

2020: 

- postul de profesor consilier școlar de la C.J.R.A.E. Sălaj cu activitate la Școala Gimnazială 

,,Gheorghe Șincai” Bobota și Școala Gimnazială Măeriște, cu viabilitate de 4 ani, propus pentru 

continuitate; 

- postul de logoped școlar de la C.J.R.A.E. Sălaj, cu activitate la Liceul cu Program Sportiv ,,Avram 

Iancu” Zalău, Liceul Tehnologic ,,Cserey Goga” Crasna – secția română și Școala Gimnazială Nr. 

1 Aghireș, cu viabilitate de 1 an, propus pentru continuitate; 
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- postul de consilier școlar de la C.J.R.A.E. Sălaj cu activitate la Liceul Tehnologic ,,Cserey Goga” 

Crasna – secția maghiară, post rezervat până la revenirea titularului din concediu de îngrijire a 

copilului, respectiv 30.04.2020; 

- postul de logoped școlar de la C.J.R.A.E. Sălaj cu activitate la Școala Gimnazială ,,Simion 

Bărnuțiu” Zalău și Grădinița cu Program Prelungit ,,Ion Creangă” Zalău – post rezervat până la 

revenirea titularului; 

- postul de logoped școlar de la C.J.R.A.E. Sălaj cu activitate la Grădinița cu Program Prelungit 

,,Piticii Isteți” Zalău, Grădinița cu Program Prelungit ,,Voinicel” Zalău, Grădinița cu Program 

Prelungit ,,Licurici” Zalău și Grădinița Reformată ,,Wesselenyi” Zalău – post rezervat până la 

revenirea titularului din concediu de îngrijire a copilului, respectiv 07.11.2019; 

- 1 post de profesor consilier școlar de la C.J.R.A.E. Sălaj cu activitate în cadrul Serviciului de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională, propuse pentru continuitate, prof. consilier școlar 

Szȍllȍs Marta. 

Art. 5. Se aprobă de principiu procedura de realizare a evaluării psihosomatice în vederea înscrierii 

copiilor în învățământul primar. 

Art. 6. Se aprobă condițiile specifice de ocupare a posturilor vacante din C.J.R.A.E. Sălaj, în cadrul 

etapelor de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar și de pretransfer consimțit 

între unitățile de învățământ preuniversitar. 

Art. 7. Se aprobă/avizează sumele necesare decontului de navetă pentru personalul angajat la 

C.J.R.A.E. Sălaj, pentru luna decembrie  2018, în cuantum de 2469,60 lei și pentru luna ianuarie 2019, 

în cuantum de 1980,11 lei. 

Art. 8. Se aprobă sumele necesare plății indemnizației de dirigenție și indemnizației de practică 

pedagogică pentru cadrele didactice care beneficiază de aceste drepturi, pentru perioada septembrie 

2018- decembrie 2018, în cuantum de 13073. 

Art. 9. Secretarul și contabilul unității vor duce la îndeplinire modificările de la art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

 

 

Președinte CA:                                                                                Întocmit:  

    Director,                                                                                       Secretar CA,  

Prof. psiholog dr. Melania-Maria Gârdan                          Asistent social Ancuța-Daniela Pașcalău 
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