
ROMÂNIA                                                                                       PROIECT, 

JUDEŢUL GORJ                                                                              AVIZAT: 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                               SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                            CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

                                                               HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru 

anul şcolar 2018-2019 

 

Consiliul Judeţean Gorj: 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun întocmit de Direcţia Juridică şi Dezvoltarea  

Capacităţii Administrative și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu; 

-    Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe; 

      -    Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

- Adresa nr.15539/08.12.2017 emisă de Consiliul Județean Gorj prin care a solicitat 

Ministerului  Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice - Inspectoratul Școlar 

Județean Gorj, acordarea avizului conform privind reţeaua şcolară de învăţământ 

special de pe raza judeţului Gorj; 

- Avizul conform pentru organizarera reţelei şcolare de învăţământ special  pentru anul 

şcolar 2018-2019 al Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice – 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj nr. 21347 din 18.12.2017, înregistrat la Consiliul 

Judeţean Gorj sub nr. 35 din 03.01.2018; 

- Prevederile art. 61 alin.2 şi alin.5 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire 

a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 

învăţământ special şi special integrat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

învăţământului special şi special integrat, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederilor art.91 alin. (1) lit.d) , alin. (5) lit. a), pct.1, din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art. 97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  Se aprobă organizarea reţelei  şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj 

pentru anul şcolar 2018 – 2019, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 



Art. 2.  Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de conducerea 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica: Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, 

Ministerului Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală Învățământ Secundar Superior și 

Educație Permanantă – Direcția învâțământ liceal și profesional, Centrului Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Tg-Jiu.  

 

PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,   

COSMIN-MIHAI POPESCU                                   SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

Nr._____ 

Adoptată în şedinţa din _______________2018 

Cu un număr de __________voturi 

Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA                                                                                   

JUDEŢUL GORJ                                                                          

CONSILIUL JUDEŢEAN                                  Anexa nr. 1 

                                                                               la Hotărârea CJ Gorj nr. ____ din _____ 

 

REŢEAUA ŞCOLARĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL DIN JUDEŢUL GORJ, 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învăţământ 

special liceal şi special 

postliceal 

Structură  

arondată 

Niveluri de învăţământ special 

şcolarizate 

1. CENTRUL ŞCOLAR 

PENTRU EDUCAŢIE 

INCLUZIVĂ TG-JIU 

Nu este cazul  PREȘCOLAR/PRIMAR/ 

GIMNAZIAL/PROFESIONAL 

 

 

       PREŞEDINTE,                                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

COSMIN-MIHAI POPESCU                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA                                                                                   

JUDEŢUL GORJ                                                                                  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                    Anexa nr. 2 

                                                                                                                                                la Hotărârea CJ Gorj nr. ____ din _____ 

 

PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL  (PREŞCOLAR, PRIMAR, GIMNAZIAL) PENTRU 

ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

I. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR SPECIAL 

  
EXISTENT 2017-2018 PROPUNERI 2018 -2019 

Nr. grupe  Nr. copii Nr. grupe  Nr. copii 

TOTAL GENERAL (1+2+3) 1 6 1 7 

1. În unități de învățământ.special cu personalitate juridică: 1 6 1 7 

2. În structuri arondate:  - - - - 

3. Grupe de învățământ special  integrate în unităţi de masă: - - - - 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

               COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 

 

 

 



 

 

II. ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL, NIVEL  PRIMAR ŞI GIMNAZIAL  

  

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR   

EXISTENT 2017-2018   

  

TOTAL 

primar 

din care : 

clasa 

pregătitoare  
clasa a I-a clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 

nr. 

clase 

nr. 

ele

vi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

TOTAL GENERAL , din 

care: 
7 53 0 0 1.25 13 1.25 12 1.25 10 2.25 18 

clase pentru elevi cu 

deficienţe  
6 36 0 0 1 9 1 8 1 7 2 12 

clase simultan-învățământ 

special integrat / penitenciar 
1 17 0 0 0.25 4 0.25 4 0.25 3 0.25 6 

             

PROPUNERI 2018-2019 

  

TOTAL 

primar 

din care : 

clasa 

pregătitoare  
clasa a I-a clasa a II-a clasa a III-a clasa a IV-a 

nr. 

clase 

nr. 

ele

vi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

TOTAL GENERAL, din 

care: 
7 54 0 0 2.25 14 2.25 14 1.25 12 2.25 14 

clase pentru elevi cu 

deficienţe grave, severe, 

profunde sau asociate.  

6 38 0 0 2 10 2 10 1 8 2 10 

clase simultan-învățământ 

special integrat / penitenciar 
1 16 0 0 0.25 4 0.25 4 0.25 4 0.25 4 



ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

EXISTENT 2017-2018 

  

TOTAL 

gimnazial 

din care : 

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a clasa a IX-a*) clasa a X-a*) 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 
nr. clase nr. elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

TOTAL 

GENERAL, 

 din care: 

14 95 1.25 13 4.25 33 3.25 19 2.25 14 2 10 1 6 

clase pentru elevi cu 

deficienţe  grave, 

severe, profunde sau 

asociate 

13 70 1 7 4 22 3 15 2 10 2 10 1 6 

clase simultan-

învățământ special 

integrat / penitenciar 

1 25 0.25 6 0.25 11 0.25 4 0.25 4 0 0 0 0 

PROPUNERI 2018-2019 

  

TOTAL 

gimnazial 

din care : 

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a clasa a IX-a*) clasa a X-a*) 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 
nr. clase nr. elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

nr. 

clase 

nr. 

elevi 

TOTAL 

GENERAL, 

 din care: 

15 106 2.25 18 2.25 16 4.25 33 3.25 19 2 10 2 10 

clase pentru elevi 

cu deficienţe  

grave, severe, 

profunde sau 

asociate 

14 79 2 12 2 10 4 22 3 15 2 10 2 10 

clase simultan- 

învățământ special 

integrat / 

penitenciar 

1 27 0.25 6 0.25 6 0.25 11 0.25 4 0 0 0 0 

                        PREŞEDINTE,                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

               COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 



 

 

ROMÂNIA                                                                                   

JUDEŢUL GORJ                                                                          

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                                                           Anexa nr. 3 

                                                                                                                                                        la Hotărârea CJ Gorj nr. ____ din _____ 

 

PROIECTUL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL SPECIAL - IP 3 ANI CU 

FRECVENȚĂ ZI ,  ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

FILIERA/ 

PROFILUL 

DOMENIUL 

PREGĂTIRII 

DE BAZĂ 

 clasa a IX-a   clasa a X-a   clasa a XI-a   clasa a XII-a  

Existent 

2017-2018 
Propuneri 

2018-2019 

Existent 

2017-2018 
Propuneri 

2018-2019 

Existent 

2017-2018 
Propuneri 

2018-2019 

Existent 

2017-2018 
Propuneri 

2018-2019 

Nr. 

Clase/elevi 

Nr. 

Clase/elevi 

Nr. 

Clase/elevi 

Nr. 

Clase/elevi 

Nr. 

Clase/elevi 

Nr. 

Clase/elevi 

Nr. 

Clase/elevi 

Nr. 

Clase/elevi 

  

Turism şi 

alimentaţie 1 / 15 1 / 15 1 / 14  1  /  15 1 / 12 1 / 14 1 / 6 1 / 12 

Economic - - - - - - - - 

Comerţ - - - - - - - - 

Estetica şi 

igiena corpului 

omenesc - - - - - - - - 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

               COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                                 SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                                                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special 

din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Educaţia copiilor cu dizabilităţi se realizează în şcolile speciale în clase speciale, pe 

grupe de dezvoltare şi, în unele situaţii, copiii beneficiază de programe individualizate de 

educaţie. În învăţământul special, grupele şi clasele sunt mai puţin numeroase decât în şcolile 

de masă. 

Organizarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special de pe raza judeţului 

Gorj,  în anul şcolar 2018-2019, are ca obiectiv general promovarea şi consolidarea unui 

sistem de educaţie incluzivă care să asigure accesul şi participarea la educaţie a tuturor 

persoanelor, cu focalizare pe copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale. 

 În conformitate cu prevederile art.61 alin.2 şi alin.5 din Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: 

,, (2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 

organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al 

inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua 

şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform 

al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. (…) 

 (5) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă publicităţii la începutul fiecărui an, 

pentru anul şcolar următor. Cifra de şcolarizare pentru învăţământul de stat se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea anului şcolar”. 

La nivelul judeţului Gorj, învăţământul special se desfăşoară în Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Tg-Jiu - unitate de învăţământ cu personalitate juridică.  

În vederea aprobării organizării reţelei de învăţământ special în judeţul Gorj pentru 

anul şcolar 2018-2019, Consiliul Judeţean Gorj, prin adresa nr. 15539/08.12.2017, a solicitat 

Ministerului  Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice – Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

acordarea avizului conform privind reţeaua şcolară de învăţământ special de pe raza judeţului 

Gorj, solicitare avizată favorabil prin adresa Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării 

Științifice - Inspectoratul Școlar Județean Gorj nr. 21347 din data de 18.12.2017, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 35 din 03.01.2018. 

În conformitate cu prevederile legale, prin proiectul de hotărâre se propune 

organizarea reţelei şcolare de învăţământ special în judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-

2019, aşa cum este prevăzut în anexele la proiectul de hotărâre supus dezbaterii. 

Faţă de aceste motive, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-

2019, în forma prezentată. 

 

 
INIŢIATOR PROIECT: 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII 

PUBLICE 

CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ TG-JIU 

 

RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special 

din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj aprobarea 

organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Gorj, pentru anul şcolar 2018-

2019. 

La nivelul judeţului Gorj, învăţământul special se desfăşoară în Centrul Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă Tg-Jiu - unitate de învăţământ cu personalitate juridică.  

Potrivit prevederilor art.1 alin. (1) şi (2) din Anexa 3 la REGULAMENTUL-CADRU 

privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă aprobat prin 

Ordinul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – MECTS nr. 5555/2011 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al 

municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională  - (1) Centrul şcolar pentru 

educaţie incluzivă reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie 

tuturor copiilor, prin educaţie formală şi servicii educaţionale acordate copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, şcolarizaţi atât în învăţământul special, cât şi în învăţământul de 

masă, precum şi personalului care este implicat în educaţia acestora;  (2) Centrul şcolar 

pentru educaţie incluzivă este o unitate de învăţământ cu personalitate juridică, care face 

parte din reţeaua şcolară, fiind organizată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului, având ca scop şi finalitate recuperarea, compensarea, reabilitarea şi 

integrarea şcolară şi socială a diferitelor categorii de copii/elevi/tineri cu deficienţe. 

  Temeiul legal al aprobării organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul 

Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019 îl constituie: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5), lit. a), pct.1  din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

potrivit cărora: (1) Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale 

de atribuţii:(…) d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din 

subordine;(…)   (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul 

judeţean: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 1. educaţia; (…); 

- prevederile art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: În exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare 

şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate; 

- prevederile art. 115 alin. (1), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, modificată şi completată: (1) Pentru îndeplinirea 

atribuţiilor ce le revin: (…)  c) consiliul judeţean adoptă hotărâri. 

 

Modalitatea de aprobare a organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul 

Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019 este reglementată de  prevederile art.61 alin.(2) şi alin. (5) 

din  Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:  

,,(2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se 

organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al 



inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special liceal şi special postliceal, reţeaua 

şcolară se organizează de către consiliul judeţean, respectiv de către consiliile locale ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea partenerilor sociali şi cu avizul conform 

al Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului.” 

 (5) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă publicităţii la începutul fiecărui 

an, pentru anul şcolar următor. Cifra de şcolarizare pentru învăţământul de stat se aprobă 

prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 6 luni înainte de începerea anului şcolar. 

 

Având în vedere: 

- Avizul conform pentru organizarera reţelei şcolare de învăţământ special pentru anul 

şcolar 2018-2019 al Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice - 

Inspectoratul Școlar Județean Gorj nr. 21347 din data de 18.12.2017, înregistrat la 

Consiliul Judeţean Gorj sub nr. 35 din 03.01.2018; 

- Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul școlar 2018-2019 al Centrului Şcolar 

pentru Educaţie Incluzivă Tg-Jiu, 

  

considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale și propunem adoptarea Proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul 

Gorj, pentru anul şcolar 2018-2019, în forma prezentată. 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                             CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE 

                                                                                                 INCLUZIVĂ TG-JIU 
 

Direcţia juridică                                                                                              

şi dezvoltarea capacităţii administrative și achiziții publice,                                       Director, 

Director executiv,                                                                                                        Baiu Nicu 

Marcău Costel 

 

 

Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice  

și al unităților sanitare preluate, 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 


