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PROJECT DE HOTAA'RE NR. 
privind organkarea reteki Icolare a uniteitilor de 

inviitruneint special din judetul lalomita pentru anal  ş colar 2022-2023 

Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a, 
Av 'and in vedere: 

Referatul de aprobare nr.  V  72022-I din 6-X 01.2022,  al Presedintelui 
Consiliului Judetean Ialomita ; 

Examinfind; 
- Adresa colii Profesionale Speciale"lon Teodorescu" nr, 6111 din 26.11,2021; 
- Nota de fimdamentare a &oil' Profesionale Speciale 'Yon Teodorescu"; 

Adresa Ministerului Educatiei Nationale nr. 9331F; 9331M/20.06.2018; 
- Avizul conform al Inspectoratului Ş colar Jude lean Ialomita nr.20954 din 

16.12.2021; 
Adresa Inspectoratului ş colar Judetean Ialomita nr. 21058 din 16.12.2021; 

- Raportul nr.  69.5—  /2022- _din  lo.DI .  2022, al Direcnei Coordonare Organizare; 
- Avizul nr. 	72022- din 	2022, al Comisiei pentru invcitdmeint, culturci, 

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă  ş i relaţ ii externe; 
In conforrnitate cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit, a) si aim. (2) lit. b) din Ordonanta de Urge*" a 

Guvernului nr. 5772019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ş i completarile 
ulterioare; 

- prevederile art. 19 aim. (1) lit. d) ş i (2) ş i ale art. 61 al/n. (1) ş i al/n. (2) teza a doua 
din Legea nr. 1 din 2011, a educatiei nationale, cu modificdrile ş i completiirile ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţ iei nationale nr. 5511 din 28.10.2021 
pentru aprobarea Metodologiei _privind fiindamentarea cifrei de scolarizare pentru 
invcIteinuintul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari ş i 
elevi scolarizaţ i în unit'aţ ile de invdtdmant particular, precum ş i emiterea avizului conform 
in vederea organiză rii reteki unitiitilor de invcitcimcint preuniversitar pentru anul scolar 
2022-2023; 

prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului ş i sportului nr. 
5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare ş i func ţ ionare a 
invatiimantului special ş i special integrat; 

- prevederile Ordinului MEN nr. 4687/2019 pentru modificarea Ordinului 
ministrului educatiei nationale nr. 3.62212018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru 
invcitamantul special prescolar, pr/mar si gimnazial; 

- _prevederile art. 66 din Ordinulul Ministerului Justine" nr. 1322/C/2017 pentru 
aprobarea Regulamenh,dui privind organizarea ş i desfasurarea activită tilor ş iprogramelor 
educative, de asistenţ d psihologicci si asistentei socialj din locurile de dennere aflate in 
subordinea Administranei Nationale a Penitenciarelor, 

In temeiul -art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgenrd 
a G 	l  5772019 privind Codul Adrninistrativ, Cu modificarile complet ă rile ultecr oion  ev  je  eu  te at n  fa 101 

111401111111ita 



HOTĂ I?A`IŞ TE: 

Art -1 Se aprobă  organ izarea re ţ elei scolare a unittilor de inveiţ cYandnt special din 
judeţ ul Ialomiţ a, pentru anal scolar 2022-2023, la nivelul Ş colii Profesionale Speciale „Ion 
Teodorescu" din Slobozia. 

Art.2 .coala Profesionalei Specialii „Ion Teodorescu"Slobozia va funcţ iona ca 
unitate de inv4cimat cu personalitate juridicei, de nivel primar, gimnazial, profesional. 

Art.3 Prezenta hoteirdre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la 
cunostinţ ei 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţ ulul Ialomiţ a prezenta hotcirdre se va 
COMUniCa, spre ducere Ia indeplinire, Direcţ iei Buget Finanţ e ş i colii Profesionale 
Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia ş i spre stlinţ c-1, Inspectoratului ,5'colar Judeţ ean 

Penitenciarului Slobozia, urmc'ind sei fie publicatei pe site-ul Consiliului Jude ţ ean 

PRE$EDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al Juderului Ialomita 
ADRIAN-ROBERT IONESCU 

Rd/Oc 
YE. 

Nr. 	 
Acloptatd  la  Slobozia 
Astitzi 	2022 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot ă r'ă re privind organizarea retelei scolare a unia ţ ilor de 

invă timant special din judetul Ialomita pentru anul scolar 
2022-2023 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a se propune 
organizarea re ţ elei ş colare a unit ăţ ilor de inv ăţă mă nt special din jude ţ ul Ialomiţ a, la nivelul Sochi 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" din Slobozia. 

Scoala Profesional ă  Special ă  „Ion Teodorescu" Slobozia, cu sediul in str. Viilor, or. 61, 
municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţ a este singura unitate de inv ăţă mă nt special din jude ţ ul 
Ialomi ţ a. 

Aceast ă  Imitate de inv ăţă mant are personalitate juridic ă , a fost infiinţ ată  in anul 1975 ş i 
func ţ ioneaz ă , in prezent, potrivit prevederilor Legii educa ţ iei naţ ionale or. 1 din 2011 ş i Ordinului 
ministrului educa ţ iei, cercet ă rii, tineretului ş i sportului or. 5573 din 07.11.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare ş i func ţ ionare a inv ăţă mă ntului special ş i special integrat. 

Prin adresa  or. 6111/26.11.2021 ş i nota de fundamentare anexat ă  Ş coala Profesional ă  
Special ă  "Ion Teodorescu" Slobozia a solicitat organizarea re ţ elei ş colare de inv ăţă mă nt special in 
anul 2022-2023 pentru un num ă r total de 201 de elevi cu deficien ţ e mintale moderate, grave ş i 
asociate, grupa ţ i in 23 clase. 

Cu adresa nr. 21058 din 16.12.2021 inspectoratul Ş colar Jude ţ ean Ialomi ţ a a eomunicat c ă  
a acordat avizul conform de func ţ ionare a Ş eolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia, 
la nivelurile de inv ăţă mă nt primar, gimnazial, profesional cu incadrarea elevilor ş colariza ţ i la 
Penitenciarul Slobozia. 

Prin proiectul de hotă ră re se propune aprobarea organiz ă rii re ţ elei ş colare a unit ăţ ilor de 
invăţă mă nt special din jude ţ ul lalomi ţ a pentru anul ş colar 2022-2023 potrivit procedurii 
reglementate prin Ordinul MEN nr. 5511/2021 pentni aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de ş colarizare pentru inv ăţă mantul preuniversitar de stat, eviden ţ a efectivelor 
de antepre ş colari/pre ş colari ş i elevi ş colariza ţ i in unităţ ile de inv ăţă mant particular, precum ş i 
emiterea avizului conform in vederea organiz ă rii re ţ elei unit ăţ ilor de inv ăţă mânt preuniversitar 
pentru anul ş colar 2022-2023. 

Faţă  de cele mai sus prezentate, constat ă nd că  sunt intrunite condi ţ iile de necesitate ş i 
oportunitate, propun Consiliului Tude ţ ean Ialomiţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i conţ inutul 
prezentate in project. 

PRE Ş EIIL TE, 
MAR! 	VEL 

Cons Hui Judetean lalomita 
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Nr.  947F 22.  - y 	P 22--  

RAPORT 
la pro  iectul de hot ă ră re privind aprobarea organizeirii retelei scolare a unită tilor 

de invelt ămeint special din judetul Jalomi ţ a pentru anul scolar 2022-2023 

Prin proiectul de hotă r ewe supus dezbaterii ConsiliuluiJudetean lalomita se pro  pune 
aprobarea organiză rii retelei scolare a unităţ ilor de inv ă tă meInt special din judepul 
lalomita  pen  tru anul scalar 2022-2023. 

Scoala Profesională  Specială  "Ion Teodorescu" Slobozia, cu sediul  în  str. Villor, nr. 
61, municipiul Slobozia, judetul lalomita este singura unitate de inv ă tă  Watt special din 
judetul 

Aceast ă  unitate de inv ă tă mânt are personalitate juridică , a fost infiintat ă  in anul 
1975 si functioneaz ă ,  în  prezent, potrivit prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1 din 
2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetă rii, tineretului ş i sportului nr, 5573 din 
0711.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare ş i functionare 
inv ă tă memtului special si special integrat 

Cu adresa nr. 6111 din 211 1.2021 unitatea scolară  a solicitat organizarea retelei 
scolare pentru invă pă memtul special din judep, conform legii, pentru anul scolar 2022-2023, 
propuneind a functiona  în anal scolar 2022-2023 cu  an  num ă r total de 201 de elevi, cu 
deficien ţ e mintale moderate, severe si asociate. 

Potrivit prevederilor art. 19 ann. 1 din Legea nr. 1/2011: "fn sistemul national de 
inv ă t ă memt, unit ă tile de inviltă ma nt de stat au personalitate juridică  dacă  se organ  izeaz ă  

functioneaz ă , dupe"' caz, astfel: 
a) cu minimum 300 de elevi; 
b) cu minimum 300 de elevi, prescolari si anteprescolarl; 
c) cu minimum 150 de prescolari ş i anteprescolari; 
d) cu minimum 100 de elevi si/sau prescolari,  în  cazul unit ă tilor de invcit ă mat special." 

Potrivit art 61 al/n. 1 si 2 teza inted din acelasi act norm  ativ sus men ţ ionat: Reţ eaua 
scolară  este formată  din totalitatea: 

a) unită pilor de inveit ă mânt acreditate, respectiv autorizate să  functioneze provizoriu; 
b) unită tilor de inv ă tă memt preuniversitar, infiintate in structura universită tilor de stat; 
c) furnizorilor de educatie autorizati să  functioneze provizoriu. 
(2) Reteaua scolară  a unită tilor de fnv ă tă m ant de stat si particular preuniversitar se 

organizează  de că tre autorită tile administratiei pub/ice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor scolare. 

Cone  1Iu Judetean lalomita 

100001-18745 

I III 



Potrivit art. 22 alin. (1) lit n) din OMECTS nr. 5573/2011 privind aprobarea 
Regulamentuiui de organizare si functionare a Env ă pă mantului special si special integrat, 
inv ă teimantul special si special integrat din Romania este parte componentă  a sistemului 
national de invă tă mant ş i cuprinde clase organizate in spitale, preventorii ş i penitenciare. 

Prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 1322/C/2017 pentru aprobarea 
Reg ulamentului privind organizarea ş i clesfă surarea activită tilor si programelor educative, 
de asistentă  psihologică  si asistentă  social(' din locurile de detinere aflate in subordinea 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la art. 66 se prevede: 

"(1) Activitatea de instruire scolară  ci detinupilor este parte component(' a sistemului 
de inv ă tă mant special. 

(2) Instruirea scolară  se adresează  persoanelor condamnate definitiv, indiferent de 
regimul in care execută  sancpiunea privativă  de libertate. 

(3) Arestapii preventiv pot participa door la sustinerea sesiunilor de evaluare 
national(' sau a examenului de bacalaureat" 

Cu adresa nr. 21058 din 16_12.2021 Ir2spectoratul Scolar Judeţ ean lalomita a 
comunicat c ă  a acordat avizul conform nr. 20954 din 16.12.2021 privind organizarea 
retelei scolare în anul scolar 2022-2023 pentru nivelul de Envă tă mant primar, gimnazial, 
profesional. 

Proiectul de hotă rare frzdepline,ste toate 	prevă zute de lege in vederea 
analiză rii  i aprobă  rii sale. 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ion ica B ICOIANU 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

