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PROIECT DE HOTARARE NR. 	  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean lalomita  în  

Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului  pen  tru ocuparea 
funcţ inor de director în  cadrul Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu"  Slob  ozia 

Centrului Judetean de Resurse  i  Asisten ţă  Educational(' lalomiţ a, organizat în 
perloada 15.11 — 08.12.2021 

Consiliul Judetean 
Avôndîn vedere: 

_ 	din A- (0  .2021 al Pre ş edintelui - Referatul de aprobare nr. ,649tf 
Consillului Judetean 

Examin ă nd : 
adresa nr. 17937 din 21.10.2021a Inspectorat lui Scolarjudetean lalomita; 
- Raportul de specialitate nr. ,t,j7 q.2 	din "6 ( 0  .2021 al 

Cornpartimentului Coordon are Societ ă tii, Institutii ş i Servicii Pub/ice Subordonate; 
- Avizul nr. 	 din 	.01.2021 al Comisiei pentru inv ă tă m ă nt, 

cultur6, culte,  tin eret, colaborarea cu societatea civilă 	externe; 
- Procesul verbal nr. 	 din 	2021 al Comisiei spec/ale de num ă rare 

a voturilor, 
Tn conformitate Cu: 
- prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific ă rile ş i cornplet6rile 

ulterioare; 
prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 4597 din 06.08.2021 pen tru 

aprobarea Metodologiei privind organ izarea desf ăş urarea concursului pen tru 
ocuparea functiilor de director ş i director adjunct din unit ă tile de Tnv ă tă m ă nt 
preuniversitar de stat, cu modific ă rile i complet6rile ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) i alin. (5) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific6 rile ş i complet6rile 
ulterioare, 

În temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent:a a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, 

' 

Consitiut Judete0 lalomita 

\HMO 
oopoo94790  Cod FP -07-06, vers.1 



HOTARIWE: 

Art.1 Doamna/domnul 	 se desemneaz ă  reprezentantul 
Consiliului Judetean lalomita in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul 
concursului  pen  tru ocuparea func ţ iílor de director in cadrul Ş coiii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia  i  Centrului Judetean  de  Resurse si Asistenta 
Educationolă  ialomia, organizat  în  periooda 15.11- 08.12.2021. 

Art. 2 Prezenta hot-al-are devine obligatorie si produce efecte de la data 
cornunic ă rii. 

Art. 3 Prin grija Secretarului General al Judetului 	prezenta hotă rare va 
fi comunicater spre ducere la indeplinire persoanei nominalizate la art.1) si, spre 
stiinta, inspectoratului ş colar Judetean lalomita  i  Institutiei Prefectului — Judetul 
lalomita, urmand a fi publicată  pe site-ul Consiliului Judetean lalomito, sectiunea 
"Monitorul Oficial al Judetului". 

PRE5EDINTE, 

MARIAN PAVEL 

Avizat, 
Secretarul General a/ Judetului ialornita 

Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 
TGV 

Cod FP -07-06, vers. I. 
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Nr25  r /2021-6_ din 261,0.2021 PREŞ EDINTE 

REJERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă rire privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean 
Ialomita  în  Comisia de evaluare a probe! de interviu din cadrul concursului pentru 

ocuparea functiilor de director in cadrul Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodoreseu" 
Slobozia Centrului Judetean de Resurse Asistent ă  Educational ă  Ialomita, 

organizat  în  perioada 15.11 — 08.12.2021 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Sc propune desemnarea reprezentantului 
reprezentantului Consiliului Judetean Ialomi ţ a in Comisia de evaluare a probei de interviu 
din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director in cadrul Seolii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia ş i Centrului Judetean de Resurse  i  Asistent ă  
Educational. Ialomi ţ a, organizat in perioada 15.11 — 08.12.2021. 

Prin adresa nr. 17937 din 21.10.2021 Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita a 
solicitat desemnarea, prin hot ă ră re a consiliului judetean, a unui reprezentant pentru 
comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul Concursului pentru ocuparea 
functiilor de director ş i director adjunct din unită tile de invă tă mă nt preuniversitar de 
stat din judetul Ialomita. 

Totodată , s-a adus la cuno ş tint ă  c ă  proba interviu se va organiza  în  perioada 15.11. — 
08.12 .2021. 

Conform art. 5 pet. II lit. c) subpunctul 2 lit. b) din Metodologia privind organizarea 
ş i desfăş urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ş i director adjunct din 
unită tile de invă tă mă nt preuniversitar de stat, aprobat ă  prin Ordinul ministerului educa ţ iei 
an 4597 din 06.08.2021, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, comisia de evaluare a 
probei interviu are printre membri ş i " un reprezentant al consiliului local, desemnat prin 
hotiirdre a consiliului local, respectiv un reprezentant cd consiliului judelectn/consiliului 
local al sectorului municipiului Bucurevi, desemnat prin hotiirdre a consiliului 
judeţ ean/local al sectorului, în cazul unitcsiţ ilor de invci,tcimant special, centrelor Kolare 
pen tru educaţ ie incluzivci CJRAE/CMBRAE" 

In acest sens, prin proiectul de hot ă rdre se propune clesemnarea unui reprezentant al 
Consiliului Judetean Ialomita in comisia mai sus mentionat ă . 

Avă nd in vedere c ă  stint indeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i continutul prezentate in 
proiect. 

PRESEDINTE 
MARIANYAUL 

Consi ul JudeteSnl;alornita 

1011131$111141 10000094 ; 91 

Red  actat, 
Teodorescu Gabriela Virginia 
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RAPORT 

la proiectul de hot ă r'ă re privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Ialomita 
in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor 

de director in cadrul $colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia ş i Centrului 
Judetean de Resurse i Asistent ă  Educational ă  Ialomita, organizat in perioada 15.11 — 

08.12.2021 

Prin  pro iectul de hot ă rAre supus dezbaterii se propune desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judelean Ialomita in Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului 
pentru ocuparea functiilor de director in cadrul Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 
Slobozia ş i Centrului Judetean de Resurse ş i Asistentă  Educational Ialomita, organizat in perioada 
15.11 —08,12.2021. 

Potrivit art. 5 pct. IT lit. c) subpunctul 2 lit. b) din Metodologia privind organizarea ş i 
desfăş urarea concursului pentru ocuparea functiilor de director ş i director adjunct din unit ă tile de 
invă tămAnt preut3iversitar de stat, aprobat ă  prin Ordinul ministerului educatiei nr. 4597 din 
06.08.2021, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, comisia de evaluare a probei interviu are 
printre membri i" un reprezentant al consiliului local, desernnat prin hotă rtire a consiliului local, 
respectiv un reprezentant al consiliului judetean/consiliului local al sectorului 
Bucuregi, desemnat prin hoteireire a consiliului judeteanfiocal al sectorului, în cazul unită tilor de 
invcatdmeint special, centre/or rolare pentru educatie incluzivă  ş i CJRAE/CMBRAE". 

In conformitate Cu adresa nr. 17937 din 21.10.2021 Inspectoratul Seolar Judetean Ialomita a 
solicitat desemnarea, prin hot ă rdre a consiliului judetean, a unui reprezentant pentru comisia 
de evaluare a probei de interviu din cadrul Coneursului pentru ocuparea functiilor de 
director ş i director adjunct din unit ă tile de invă tă mAnt preuniversitar de stat din judetul Ialomita. 

Totodată , s-a adus la cuno ş tint ă  cit proba interviu se va organiza hi perioada 15.11. — 
08.12.2021. 

Atributiile comisiei de evaluare a probei de interviu: 
stabile ş te planul de desfăş urare a interviului; 
evaluează  candidatii la proba de interviu i completeazd borderourile de notare prev ă zute în  
anexa nr. 2 la prezenta metodologie; 
completeaz ă  situatiile centralizatoare  i toate documentele prev ă zute in procedura de 
desfăş urare a interviului; 
transmite comisiei de organizare a concursului rezultatele interviului, in vederea afi şă rii 
rezultatelor, valid ă rii ş i numiril candidatilor declarati reu ş iti; 
incheie procesul-verbal dup ă  desfăş urarea probei, mentiondnd aspecte relevante din 
organizarea ş i desfaş urarea acesteia. 
Avand in vedere cit sunt indeplinite conditiile de necesitate ş i de oportunitate, propun 

Consiliului Judetean Ialomita adoptarea hot ă rdrii in forma ş i eontinutul prezentate in proiect, 

Consilier, 
Marcu Georgiana Elena Conalftul Jigietern taiornita p 

MIllellitillill 10000094 T89 



:INSPECTORATUL Ş CO LAR JUDEŢ EAN LALO MITA 
Tt1:0243/2,3182 5 Fax:0243/236636 

(-1Tiki.074.ucre:tarizt@isjialomItaao, V;rob:nttp: -//www.ispafamita,to 

CAtrc, 

CO'  NSW LIL JUOETEAN IALOMITA 

Rif.: Desetnnarea Jyrezentantulni Consiliului Judefeon Montle pentru comisio  4 evaluare 
isiterviu din rating concursului permit ocuparea fanctiiior de director yi director adjunct din 
inVilfdlnant preuniversitar din jade( 

Av8nd in vedere prevederite art 5 punctul H lit. c) din Metadologia privind orgala 

deed.yurarea eonc-urrului pentru ocuparea funciiilor de director $1 director adjunct din I 

Fnvcipniint preuniveesi:ar de star, aprobata prin 0,i4 E. Ill% 4597/06.08,2021, cu modificArile qi coinP 

ulterloare, va rugdni să  desemnati, prin botarire consilittful judelean, uzi reprezentant pcntru 

, evidnare A probes de interviu din cadrul Concursalui pentru oeuparea functillor de director r. recto 

adjunct din anitillige de itiwitatntint preuniversitar de slat din judetul Ialornita. 

Precizam faptut c ă  proba de intoNiu va avea toe in perioada 15 noiernbrie-8 deLernbrie, 

gr4ficm1ni cc va 1'1 pnblieat in data de 12 nolembric. 

Adresa privind, nominalizarea duatneavoastr4 pentro •comisia de evaluarc probel de intmit. 

de contact ale persoanel nontinalizate va fi trnnis6 la adrcsa 

$Q4alat, n perloada 28 ottornbr4e-2 nolembrie 2021. 

Vdmultutnitn! 

INSPECTOR KOLAR GENERAL, 
,PROF, M.ITREA STELUTA IULIANA 
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