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PROJECT DE HOT Ă R4RE NR. 
privind organizarea retelei Kolare a unită tilor de 

invă fă mant special din jude ţullalom4apentru anal Kolar 2023-2024 

Consiliul Judeţ ean 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.  M4'572023-V din 4.01.2023  al Presedintelui 

Consiliului Judetean Ialomita; 
Examin ă nd: 
- Adresa Ş colii Profesionale  Speciale "Ion Teodorescu" nr. 6892 din 29.11.2022; 
- Nota de fimdamentare a Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu"; 
- Adresa Ministerului Educaţ iei Nationale nr. 9331F; 9331M/20.06.2018; 
- Avizul conform al Inspectoratului Ş colar Judetean Ialomita nr.19251 din 

22.12.2022; 
- Raportul nr.  133.170  12023- din  ł .  01 2023 al Directlei Coordonare Organizare; 
- Avizul nr. 	/2023- din 	2023 al Comisiei pentru inv ă tă mant, culturcl, 

culte, tineret, colaborare cu societatea civilă 	externe; 
In conformitate cu: 
- prevederile art. 173 al/n. (1) lit, a), alin. (2) lit. b) i al/n. (5) lit, a) din Ordonanta 

de Urgengi a Guvernului nr. 5772019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare; 

prevederile art. 19 al/n. (1) lit. d) ş i (2) si ale art. 61 al/n. (1) si cdin. (2) teza a doua 
din Legea nr. 1 din 2011, a educatiei naţ ionale, cu modific ă rik ş i cornpletă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţ iei naţ ionale nr. 6217 din 09.11.2022 
pen tru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru 
invă tă rnfintul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari ş i 
elevi scolarizaţ i in unităţ ile de invăţă m ă nt particular, precum ş i emiterea avizului conform 
in vederea organiză rii retelei unităţ ilor de inviitiimant preuniversitar pen tru anul scolar 
2023-2024; 

- prevederile Ordinului rninistrului educaţ iei, cercetă rii, tineretului ş i sportului nr. 
5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
inv ă tă mantului special si special integrat; 

- prevederile Ordinului MEN nr. 4687/2019 pentru modificarea Ordinului 
rninistrului educaţ iei nationale nr. 3.622/2018 privind aprobarea planurilor-cadru pentru 
invă  tă mantul special prescolar, primar ş i gimnazial; 

- prevederile art. 66 din Ordinul Ministerului Justiţ iei nr, 1322/C/2017 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organ izarea desfă surarea activită tilor ş iprogramelor 
educative, de asistentă  psihologică  si asistentă  socială  din locurile de deţ inere aflate în 
subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, 

In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile si completă rik ulterioare, 



HOT4RA Ş TE: 

Art.1 Se aprobd organizarea retelei scolare a unitdţ ilor de învdtdrnant special din 
judetul Ialomiţ a, pentru anul scolar 2023-2024, la nivelul Ş co lii Profesionale Speciale „Ion 
Teodorescu" din Slobozia. 

Art.2 Scoala Profesionald Speciald „Ion Teodorescu"Slobozia va functiona ca 
unitate de invdţ iimant Cu personalitate juridicd, de nivel primar, gimnazial, profesional. 

Art.3 Prezenta hotdrdre devine obligatorie si produce efecte de la data aducerii la 
cunostinţ ii publicd, 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Judeţ ului lalomita prezenta hotdrdre se va 
cornunica, spre ducere la indeplinire, Direcţ iei Buget Finanţ e ş i Ş colii Profesionale 
Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia ş i spre stiintd, Inspectoratului Ş colar Judetean 
Ialomita, Penitenciarului Slobozia, urrndnd sd fie publicatd pe site-ul Consiliului Judelean 
Ialomita la secţ iunea "Monitorul Oficial al Judeţ ului". 

PREVDINTE, 
MARIAN PAVEL 

A vizat, 
Secretarul General al Judetului Ialomita 

ADRIAN-ROBERT IONESCU 

 

Rd/Oc 
T.E. 
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0 7 eD 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotgrfire privind organizarea retelei scolare a unită tilor de 
invAtAm'int special din judetul Talomita pentru anul scolar 

2023-2024 

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii Consiliului Jude ţ ean Ialomita se propune 
organizarea retelei scolare a unit ăţ ilor de inv ă tă mant special din jude ţ ul Ialomita, la nivelul Ş colii 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" din Slobozia. 

Ş coala Profesionald Special ă  „Ion Teodorescu" Slobozia, cu sediul in str. Viilor, nr. 61, 
municipiul Slobozia, judetul Ialomi ţ a este singura unitate de inv ă tă mă nt special din jude ţ ul 
Ialomi ţ a. 

Aceast ă  unitate de invă tă mă nt are personalitate juridic ă , a fost infiinţ ată  in anul 1975 si 
functioneaz ă , in prezent, potrivit prevederilor Legii educatiei na ţ ionale nr. 1 din 2011 si Ordinului 
ministrului educa ţ iei, cercet ă rii, tineretului ş i sportului nr. 5573 din 07.11.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si func ţ ionare a inv ă tă mă ntului special si special integrat. 

Prin adresa nr. 6892/29.11.2022 ş i nota de fundamentare anexatd Ş coala Profesionald 
Special ă  "Ion Teodorescu" Slobozia a solicitat organizarea re ţ elei ş colare de invăţă mă nt special in 
anul 2023-2024 pentru un num ă r total de 194 de elevi cu deficiente mintale moderate, grave ş i 
asociate, grupati in 22 clase. 

Inspectoratul Scolar Judetean Ialomita a comunicat c ă  a aeordat avizul conform de 
functionare a Ş colii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia nr. 19251 din 22.12.2022, 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 retelei scolare a unit ăţ ilor de 
invăţă mă nt special din jude ţ ul Ialomi ţ a pentru anul ş colar 2023-2024 potrivit procedurii 
reglementate prin Ordinul MEN nr. 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de ş colarizare pentru invd ţă mă ntul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor 
de antepre ş colari/prescolari si elevi scolarizati in unit ăţ ile de invă tă mă nt particular, precum ş i 
emiterea avizului conform in vederea organiz ă rii retelei unit ăţ ilor de inv ă tă mă nt preuniversitar 
pentru anul Kolar 2023-2024. 

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

PRE Ş EDINTE, 
MARIAN PAVEL 
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RAPORT 
la proiectul de hoteirtire privind aprobarea organizeirli retelei ş colare a uniteitilar 

de inv ă ran-ră nt special din judetul lalotnita pentru anul scolar 2023-2024 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii Consiliului judetean Ialomita se pro pune 
aprob area organ iză rii retelei scolare a uniteitilor de invă tamat special din judetul 
lalomita pentru anul scolar 2023-2024. 

5coala Profesionala Specială  "Ion Teodorescu" Slobozia, cu sediul in str. Viilor, nr. 
61, municipiul Slobozia, judetul Ialomita este singura unitate de invă tă mânt special din 
judepul lalomita. 

Aceastei unitate de inveit ă meint are person alitate juridica, a fost infiintata în  anul 
1975 si functioneaz ă , in prezent, potrivit prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1 din 
2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetă rii, tineretului si sportului nr. 5573 din 
07.11.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare ş i functionare a 
invată mantului special si special integrat 

Cu adresa nr. 6892 din 29.11.2022 unitatea scolara a solicitat organizarea retelei 
scolcire pen tru înv ăţă mantul special din judep, conform leg ii, pen tru an iii ,scolar 2023-2024, 
propunii nd a functiona in anal scalar 2023-2024 cu an numar total de 242 de elevi, cu 
deficiente mm tale moderate, severe si asociate. 

Potrivit prevederilor art 19 alin. 1 din Legea nr. 1/2011: "In sistemul national de 
invatama nt, unitatile de invă tamil nt de stat au personalitate juridica daces' se organizeaz 
si functioneaz ă , dupei caz, astfel: 

a) cu minimum 300 de elevi; 
b) cu minimum 300 de elevi, prescolari si anteprescolari;  
c) cu minimum 150 de pre ş colari ş i anteprescolari; 
d) cu minimum 100 de elevi si/sau prescolari, in cazul unitâtilor de illy ei teimânt special." 

Potrivit art. 61 alin. 1 si 2 teza trittii din acelasi act norm ativ sus mentionat: Reteaua 
scolară  este formata din totalitatea: 

a) unită tilor de inveipeimei nt acreditate, respectiv autorizate s ă  functioneze provizoriu; 
b) unitatilor de inveit ă meint preuniversiatr, fnfiintate in structura universitatilor de stat; 
c) furnizorilor de educatie autorizati sei functioneze provizoriu. 
(2) Reteaua scolară  a unită tilor de fnv ă telmeint de stat si particular preuniversitar se 

organizează  de catre autoriteipile administratiei publice locale, cu avizul conform al 
inspectoratelor scolare. 



Potrivit art. 22 al/n. (1) lit. n) din OMECTS nr. 5573/2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a 'trivet' tă meintului special si special integrat, 
inveită merntul special si special integrat din Romeinia este parte component ă  a sistemului 
national de invă tă m ă nt si cuprinde clase organizate in spitale, preventorii ş i penitenciare. 

Prin Ordinul Ministerului Justitiei nr. 1322/C/2017 pentru aprobarea 
Regulamentului privind organizarea si desfă surarea activitatilor si programelor educative, 
de asistentă  ps/h olo'gică  ş i asistentă  socială  din locurile de detinere aflate in subordinea 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor, la art. 66 se prevede: 

"(1) Activitatea de instruire scolară  a detinutilor este parte componentă  a sistemului 
de inv ă telmant special. 

(2) Instruirea scolară  se adresează  persoanelor condamnate definitiv, indiferent de 
regimul in care execută  sanctiunea privative" de libertate. 

(3) Arestatii preventiv pot participa doar la sustinerea sesiunilor de evaluare 
national?'" sau a examenului de bacalaureat." 

Inspectoratul Scalar juderean lalomita a comunicat cei a acordat avizul conform nr. 
19251 din 22.12.2022 privind organizarea retelei scolare în anal scolar 2023-2024 pentru 
nivelul de inv ă tă rnânt primar, gimnazial, profesiona 

Proiectul de &Aare"' re indeplineste toate conditiile prevă zute de lege in vederea 
analiză rii i aprobă rii sale. 



$COALA PROFESIONALĂ  SPECIALĂ  „ION TEODORESCU" SLOBOZIA 

 

Scoala Profesionala Speca la  
„Ion Teodor9s9,f 

IntrarWe ş ire Nr.  64 X47,2,  

Zivadj  Luna 	Anuf ,r9j312, 

 

MINISTERUL EDUCATIEI 

 

Că tre 

 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

În conformitate cu prevederile Ordinului M.E. nr. 6217/09.11.2022 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de ş colarizare pentru inv ă tă mă ntul preuniversitar de 
stat, evidenta efectivelor de pre ş colari ş i elevi ş colarizati in unit ă tile de invă tă mă nt particular, 
precum ş i emiterea avizului conform in vederea organiz ă rii retelei unit ă tilor de invăţă mă nt 
preuniversitar pentru mud ş colar 2023-2024, vă  inaintă m nota de fundamentare cu privire la 
organizarea retelei ş colare pentru invă tă mantul special pentru anul Kolar 2023-2024. 

Cu deosebit respect, 

Director, 

Prof. Neagu Ioana M ă dă lina 

Str. Viilor, nr.61, Slobazia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nri_slobozia@yahoo.com  



g0ALA PROFESIONALA SPECIALA „ION TEODORESCUB SLOBOZIA 

MINISTERUL EDUCATIEI 

NOTĂ  DE FUND  AMENTARE 

invdţă mantul special ş i special integrat se realizeaz ă  pe baza principiilor inv ăţ drantului 
democratic, a accesului tuturor copiilor la once  form ă  de educatie, a dreptului la educaţ ie 
diferenţ iat ă  ş i la pluralism educational, a dreptului la educatie la toate nivelurile, indiferent de 
condi ţ ia  social  ă  sau material ă , de sex, ras ă , naţ ionalitate, apartenent ă  politică  on  religioas ă  sau 
vreo altd ing ă dire ce ar putea constitui o discriminare. Educatia ş colară  a copiilor  Cu CES 
trebuie s ă  corespund ă  nevoilor de dezvoltare ale copiilor, prin evaluarea adecvat ă  a potentialului 
de dezvoltare ş i prin asigurarea reabilit ă rii/recuperdrii ş i compens ă rii deficientelor  on  
tulbură rilor, dificultă tilor de invă tare. Educaţ ia speciald ş i special ă  integrată  trebuie sd  ii  ajute pe 
copiii/elevii cu CES sau alte tipuri de cerinte educationale s ă  ating ă  nivelul posibil de dezvoltare 
individual ă  cat mai aproape de dezvoltarea normal, prin acumularea experientei necesare 
invă tă rii ş colare ş i sociale, fonnarea abilit ăţ ilor necesare inv ăţă rii in ş coal ă , insuş irea 
cuno ş tintelor, fonnarea priceperilor ş i a deprinderilor functionale utile integră rii sociale, 
profesionale ş i vieţ ii culturale in comunitate ş i asigurarea ş anselor ş i a conditiilor pentru 
continuarea preg ă tirii ş colare pe diferite trepte de invdţă mant. Pe timpul ş colariz ă rii, copiii cu 
CES au acces la toate resursele educationale ş i de reabilitare/recuperare psihointelectual ă , 
medicaid ş i social ă , la alte servicii de interventie specifice, necesare ş i disponibile in comunitate 
sau  in  unit ăţ i specializate, inclusiv in cele de invdtă mânt special ş i special integrat. 

În scoal ă  se desfă soară  activităţ i in sprijinul elevilor cu diverse grade de deficienta 
mintal ă : 

• activită ti de predare-fnvă tare-evaluare realizate prin curriculum adaptat ş i programe de 
interventie personalizate; 

• activitcifi terapeutice corectiv-compensatorii pentru copiii/elevii care prezint ă  
deficiente asociate: 

terapia tulbur ă rilor de limbaj ş i comunicare (terapii ş i programme de intervenţ ie); 
1;4 terapia deficientelor fizice ş i motrice (kinetoterapie); 

consiliere psihologic ă , educaţ ional ă , psihoterapie in diagnostice severe ş i terapie 
comportamental ă , etc.; 
activitiiii de evcduare complex ă : psihodiagnoz ă , evaluate psihopedagogic ă , evaluarea 
achizi ţ iilor ş colare ş i recomandarea interven ţ iilor educational-terapeutice; 
activitati de preprofesionalizare in ateliere dotate corespunzator in domeniul croitorie si 
tdmpl ă rie uncle elevii dobandesc deprinderi esentiale  în  vederea integr ă rii socio-
profesionale; 

4114 activitedi de terapie educationalci complexă  Si  integrată , specifice programului de după -
amiazd: terapie cognitiv ă ; formarea autonomiei personale; terapie de socializare; terapii 
o cup aţ ionale ; ludoterapie; 
activită pi educative, in urmă toarele componente: autocunoa ş tere, dezvoltare emo ţ ională , 
socială  ş i morald, securitate personal ă , s ă nă tate, valorile societ ă tii democratice, 
consiliere vocationald, sus ţ inute de că tre profesorii-diriginti; 
activitciti scolare ş i extrascolare pentru integrarea socialci a elevilor; 
activită ti de  cons/here a pă rintilor in vederea implic ă rii responsabile ş i competente a 
acestora in actul educational terapeutic; 
activitciti de abilitare  în  utilizarea mijloacelor informatice de că tre elevi; 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 
Tei/fax: 0243212085 
e-mail: sc_nr1_slobazia@yahoo.com  



Ş COALA PROFESIONALĂ  SPECIALĂ  „ION TEODORESCU" SLOBOZIA 
MINISTERUL EDUCATIEI 

scolarizare Ia domiciliu in cazul elevilor nedeplasabili (elevi en deficient ă  
mintal ă /asociat ă ) asigurată  prin intermediul pro fesorilor itineran ţ i; 
asistenld educationald acordatd elevilor cu C.E.S. integrati  în scoala de masd ş i 
pă rintilor acestora; 
suport documentar acordat profesorilor de sprijin privind metodologia pred ă rii-
invăţă rii diferitelor discipline ş colare in cazul elevilor cu C.E.S. integra ţ i; sprijin  în  
elaborarea programelor de interventie personalizate in domeniul curricular, 
promovă nd educatia incluzivă . 

La clasele de inv ă tă mă nt profesional se desfă soară  activitatea ins tructiv educativd si de 
pregcltire practia In domeniul fabricarea produselor din lemn — calificarea profesionalei 
teimplar universal ş i in domeniul industrie textile" ş i pielă rie — calificarea profesionald 
confectioner produse textile. 

Colectivele de elevi din inv ă tă mă ntal special se organizeaz ă  in functie de gradul de 
deficient astfel: pentru elevi cu deficien ţ e ware ş i/sau moderate: grupa care cuprinde In 
medic 10 elevi, dar nu mai putin de 8 ş i nu mai mult de 12; inv ă tă mă ntul special pentru elevi 
cu deficiente grave: grupa care cuprinde in medic 5 elevi, dar nu mai putin de 4 ş i nu mai mult 
de 6. 

Pentru anul ş colar 2023-2024 propunem functionarea cu urm ă toarele clase ş i numă r de 
elevi: 

Clasa Nr.clase Nr. elevi Observatii 
Clasa preg ă titoare 1 5 
Clasa I 1 7 
Clasa a II a 1 8 
Clasa a III a 1 6 
Clasa a IV a 1 10 
Total primar 5 36 
Clasa a V a 2 12 
Clasa a V —VI-X a 
Fete ş ti 

1 8 

Clasa a VI a 1 6 
Clasa a VII a 1 8 
Clasa a VII a Fete ş ti 1 7 
Clasa a VIII a 1 13 
Clasa a IX a 1 9 
Clasa a X a 1 6 
Total gimnazia 9 69 
Clasa a IX a 1 10 Domeniul industrie textil ă  ş i pielă rie, 

calificarea  pro fesional ă  confectioner 
produse textile 

Clasa a IX a 1 10 Domeniul industrie textil ă  ş i pielă rie, 
calificarea  pro fesional ă  confectioner 
produse textile 

Clasa a X a 1 7 Domeniul fabricarea produselor din 
lemn, calificarea profesional ă  t ă niplar 
universal 

&tr. Viilor, nr.61, 51obozia 

Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_nrl_slobozia@yahoo.com  



KOALA PROFESIONALA SPECIALA „ION TEODORESCU" SLOBOZIA 

MINISTERUL EDUCATIEI 

Clasa a XI a 1 12 Domeniul inclustrie textil ă  ş i pielă rie, 
eali fi earea pro fesional ă  confectioner 
pro dus e textile 

Clasa a XII a 1 2 Domeniul industrie textil ă  ş i pielă rie, 
calificarea profesional ă  confectioner 
pro dus e textile 

Total profesional 5 41 

CLASE AFILIATE DIN CADRUL PENITENCIARULU1 SLOBOZIA 

Clasa Nr.clase Nr. elevi Observatii 
Clasa a II/IV a 1 13 
Clasa a I/III a 1 12 
Total primar 2 25 
Clasa a V/VI/VII/VIII a 1 23 
Total gimnaziu 1 23 
Total Penitenciar 3 48 

Str. Viilor, nr.61, Slobozia 
Tel/fax: 0243212085 

e-mail: sc_n r1_slobozia@ya hoo.com  
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