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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 
 AL C.J.R.A.E. ARAD  

NR. 58 din 26.03.2020 
 

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Arad, întrunit în şedinţă în data de 26.03.2020 

Având în vedere: 
- necesitatea stabilirii unor măsuri organizatorice privind activitatea angajaților C.J.R.A.E. Arad, 

până la reluarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 
- finalizarea concursului pentru ocuparea postului de asistent social (0,5 normă) de la C.J.R.A.E. 

Arad 
- necesitatea modificării condițiilor de ocupare a postului vacant de psiholog în cadrul proiectului 

POCU al C.J.R.A.E. Arad ,,Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor 
din școli defavorizate” Cod SMIS: 106615 

 
în temeiul: 
 Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/05.01.2011 cu modificările şi completările ulterioare 
 Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, actualizată, art. 48, 108-110, 118 
 Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, art. 2-10 
 Decretului Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României 
 O.M.E.N. nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliilor de administraţie din învăţământul preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 O.M.E.C.T.S. nr. 5555/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi 
asistenţă educaţională, cu modificările şi completările ulterioare 

 Hotărârii nr. 6/10.03.2020 a C.N.S.S.U. privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 
combatere a noului Coronavirus, art. 9 

 Adresei M.E.C. nr. 8699/12.03.2020 privind programul de lucru în cadrul 
inspectoratelor școlare/ caselor corpului didactic/ unităților de învățământ în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Hotărârea nr. 6/09.03.2020 

 
Hotărăşte: 

Art. 1. Se aprobă ca serviciile de consiliere și asistență psihopedagogică, respectiv 
terapie logopedică să se asigure on-line, la solicitarea beneficiarilor, de către personalul 
didactic de la C.J.R.A.E. Arad, până la reluarea cursurilor în învățământul preuniversitar. 

Art. 2. Se aprobă restrângerea activității de relaționare directă cu beneficiarii a 
S.E.O.S.P., până la reluarea cursurilor în învățământul preuniversitar. 

Art. 3. Se aprobă ca până la reluarea cursurilor în învățământul preuniversitar, personalul 
didactic auxiliar și personalul nedidactic de la C.J.R.A.E. Arad să asigure serviciile de strictă 
necesitate pentru funcționarea instituției, conform unui orar stabilit de directorul C.J.R.A.E. 
Arad. 
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Art. 4. Se validează rezultatele concursului de ocupare a postului vacant de asistent 
social – 0,5 normă de la C.J.R.A.E. Arad, care s-a desfășurat în perioada 17-23 martie 2020. 

Art. 5. Se aprobă modificarea condițiilor pentru ocuparea postului vacant de psiholog în 
cadrul proiectului POCU al C.J.R.A.E. Arad ,,Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la 
educație al copiilor din școli defavorizate” Cod SMIS: 106615, astfel: se înlocuiește 
obligativitatea ca persoana care va ocupa postul de psiholog să dețină drept de liberă practică 
prin Colegiul psihologilor, cu condiția obligatorie ca persoana care va ocupa postul să dețină 
minim 3 ani vechime în domeniul educațional, fiind direct implicată în activități educaționale 
cu elevii/tinerii. 

Art. 6. Prezenta Hotărâre a Consiliului de administraţie al C.J.R.A.E. Arad se comunică 
tuturor angajaților C.J.R.A.E. Arad. 

 
Președintele C.A. al C.J.R.A.E. Arad 

Director C.J.R.A.E. Arad 
Prof. dr. Toderici Ovidiu Florin 

 


