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

NR. 59 din 03.04.2020 
 

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Arad, întrunit în şedinţă în data de 03.04.2020 

Având în vedere: 
- cererile privind efectuarea concediului de odihnă în perioada vacanței de primăvară, an școlar 

2019-2020, transmise de către angajații C.J.R.A.E. Arad 
- solicitările angajaților C.J.R.A.E. Arad privind decontarea navetei pe luna martie 2020  
- necesitatea stabilirii unor măsuri organizatorice privind activitatea C.J.R.A.E. Arad, până la 

reluarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 
 

în temeiul: 
 Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/05.01.2011 cu modificările şi completările ulterioare 
 Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, actualizată 
 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,  

 O.M.E.C.T.S. nr. 5559/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
efectuarea concediului de odihnă a personalului didactic din învățământ, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 H.G. nr. 569/15.07.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru navetă la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat 

 Nota M.E.C. nr. 2344/18.10.2019 privind efectuarea concediului de odihnă a 
personalului didactic din învățământ 

 Adresa M.E.C. nr. 88/RLB/02.04.2020 privind efectuarea concediului de odihnă 
pentru personalul din învățământul preuniversitar în perioada vacanței de primăvară a 
anului școlar 2019-2020 

 
 
Hotărăşte: 

Art. 1. Se aprobă efectuarea concediului de odihnă de către toți angajații de la C.J.R.A.E. 
Arad, în perioada vacanței de primăvară an școlar 2019-2020, respectiv 04 - 21.04.2020.  

Art. 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului didactic și didactic 
auxiliar, aferente lunii martie 2020. 

Art. 3. În vederea întocmirii documentației și pentru efectuarea plății utilităților și a 
salariilor, se aprobă rechemarea din concediul de odihnă, prin decizie internă emisă de 

CENTRUL  JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARAD 



directorul instituției, a următorilor angajați: Hărdăuț Nicoleta – secretar la C.J.R.A.E. Arad, 
în 6, 7, 14 aprilie 2020 și Bordeianu Carmen – contabil-șef la C.J.R.A.E. Arad, în 6, 10, 13 
aprilie 2020. 

Art. 4. Se aprobă suspendarea activităților cu publicul de la C.J.R.A.E. Arad, în perioada 
vacanței de primăvară a anului școlar 2019-2020, respectiv 4 - 21 aprilie 2020.  

Art. 5. 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 

 


