ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Nr.11417/10.10.2019
Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel: 0249/43.10.80 - 43.11.22 -

43.28.07 • Fax: 0249/43.11.22
Referat de aprobare
la Proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean
Olt ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse
și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020
Proiectul de hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt
ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență
Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020, a fost întocmit având în vedere următoarele:
- prevederile art.1, art.50 alin.(1), art.96 alin.(1) și (7) și art.99 alin.(2) și alin.(4)-(7) din
Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul privind
organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de
asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației
Naționale nr.3608/2014;
- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt – An școlar 2019 – 2020,
înregistrat la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt sub
nr.564/16.09.2019;
- prevederile art.3, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4)
din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației
Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,
I. CADRUL GENERAL AL ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII
CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT
Prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este
asigurat cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la
învăţătură pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi
funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional.
Potrivit prevederilor art.50 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, evaluarea, asistența psihoeducaţională, orientarea şcolară şi
orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se
realizează de către centrele judeţene de resurse şi de asistență educaţională, denumite în
continuare CJRAE, respectiv de Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistență
Educaţională, denumit în continuare CMBRAE, prin serviciile de evaluare şi de orientare şcolară şi
profesională, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, acordându-se prioritate integrării în învăţământul de masă. CJRAE cuprind şi centrele
logopedice interşcolare.

Conform prevederilor art.99 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: centrul
judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi
Asistenţă Educaţională.
Conform prevederilor art.99 alin.(4)-(7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, centrele judeţene de resurse şi asistenţă
educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională sunt unităţi
specializate ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate
metodologic de inspectoratul şcolar.
Finanţarea centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională se asigură de la bugetul consiliului judeţean.
Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de
Resurse şi Asistenţă Educaţională organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi
evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii
educaţionale:
a) servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele judeţene şi
prin cabinetele de asistenţă psihopedagogică/psihologică;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice
interşcolare;
c) servicii de evaluare, de orientare şcolară şi profesională;
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare de
educaţie incluzivă.
Structura, organizarea şi funcţionarea centrului judeţean de resurse şi de asistenţă
educaţională se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului.
Înfiinţat începând cu data de 20.02.2006, conform prevederilor Deciziei nr.36/2006 a
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Olt, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională Olt este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi
monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice,
părinţilor pentru a asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa
necesară în acest sens.
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt coordonează,
monitorizează și evaluează, la nivel județean, activitatea și serviciile educaționale oferite de
către Centrul și cabinetele logopedice interșcolare, Centrul județean și cabinetele de
asistență psihopedagogică, Centrul și cabinetele logopedice interșcolare și oferă sevicii
specializate de mediere școlară.
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt oferă:
• servicii de asistență psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională furnizate prin
centrele judeţene şi prin cabinetele școlare de asistență psihopedagogică;
• servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin cabinetele logopedice
interșcolare;
• servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre școala special spre școala de masă
și invers prin intermediul comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE, în
baza prevederilor art.54 alin.(2) din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale;
• servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare pentru
educație incluzivă;
• servicii de formare prin parteneriate cu instituții abilitate să ofere formare inițială, conform
unor acorduri cadru, în baza prevederilor art.239 alin.(2)-(4) din Legea nr.1/2011- Legea
Educației Naționale;
• servicii de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, precum și
pentru alți membrii ai comunității;
• servicii de consiliere și prevenire a delincvenței și predelincvenței juvenile.

II.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

În temeiul prevederilor art.96 alin.(1) și alin.(7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate

juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după
caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează
cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) abrogat;
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de
personal nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea
consiliului profesoral;
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice,
conform legii;
i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de
director;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului.
III. ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
NR.5555/2011
În baza prevederilor art.99 alin.(2) și (7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a
emis Ordinul nr.5555/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și
funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență
educațională, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014.
Potrivit prevederilor art.1-2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea
centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat
prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și
completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014, în fiecare judeţ funcţionează
centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE, iar în
municipiul Bucureşti funcţionează Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională, denumit în continuare CMBRAE.
Centrele menţionate la art.1 sunt unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, cu
personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti (ISMB).
CJRAE/CMBRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în
oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate
copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura
tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Conform prevederilor art.12 alin.(2)-(3) din Regulamentul privind organizarea și
funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență
educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014,
conducerea CJRAE/CMBRAE este asigurată de un consiliu de administraţie.
Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE are un număr impar de membri, cuprins
între 9 şi 13, din care fac parte:
a) directorul CJRAE/CMBRAE;
b) un reprezentant al consiliului judeţean/local;
c) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru CMBRAE;
d) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
e) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
f) un reprezentant al mediatorilor şcolari;

g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;
h) cadre didactice.
În temeiul prevederilor art.24 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor
județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și
completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014, Centrul Județean de Resurse
și de Asistență Educațională Olt a aprobat Regulamentul de ordine interioară – An școlar
2019-2020, înregistrat sub nr.564/16.09.2019, pe care l-a înaintat cu Adresa nr.642/01.10.2019,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11131/02.10.2019.
Conform prevederilor Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de ordine interioară al
Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt – An școlar 2019 – 2020,
Consiliul de administrație este organul de conducere al unității cu rol de decizie în domeniul
administrativ și este format dintr-un număr de 9 membri, după cum urmează:
a) directorul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt;
b) un reprezentant al Consiliului Județean Olt;
c) coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică;
d) coordonatorul Centrului Logopedic Interșcolar;
e) un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Olt, desemnat prin decizie a
inspectoratului școlar general;
f) reprezentant al mediatorilor școlari;
g) trei cadre didactice.
IV. ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR.4619/2014
În conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministrul Educației Naționale a emis Ordinul nr.4619/2014
pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
Conform prevederilor art.3 din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul
Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,
inspectoratul şcolar, în raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de
învăţământ, stabileşte prin hotărâre a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor
metodologiei, numărul de membri ai consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de
învăţământ preuniversitar de stat şi îl comunică unităţilor de învăţământ până la începutul
fiecărui an şcolar.
Prin Hotărârea nr.573/05.09.2019 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar
Județean Olt, cu unanimitate de voturi, a aprobat numărul de membri ai Consiliilor de
Administrație pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Olt, în anul școlar
2019-2020, conform anexei care face parte din hotărârea respectivă, iar pentru Centrul Județean
de Resurse și de Asistență Educațională Olt a fost aprobat un număr de 9 membri.
Potrivit prevederilor art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin. (3) din Metodologia - cadru de
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și
completările ulterioare, la începutul fiecărui an școlar, dar nu mai târziu de data începerii
cursurilor, consiliul de administrație în exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de
constituire a noului consiliu de administrație.
În vederea constituirii noului consiliu de administrație, în acord cu prevederile art.4,
directorul unității de învățământ solicită, în scris consiliului local, primarului, respectiv
consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special,
operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor
economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi
tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează
exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual,
consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea
reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de
învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba maternă, directorul va solicita
consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor

care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în
unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora
funcţionează şi clase cu predare în limba română.
Directorul unităţii de învăţământ emite decizia de constituire a consiliului de administraţie
pentru anul şcolar în curs, o comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la
sediul unităţii de învăţământ, precum şi în toate structurile acesteia.
La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de
administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.
V. SOLICITAREA DE DESEMNARE A REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN
OLT CA MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE
RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT
Prin Adresa nr.642/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.11131/02.10.2019, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt a solicitat
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de
Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul
școlar 2019 - 2020.
Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată
prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,
reprezentanții consiliului județean sunt desemnați de acesta.
Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:
a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor
şi afinilor până la gradul IV inclusiv;
b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c) condamnarea penală.
VI. PROPUNERI FINALE
Având în vedere:
prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență
Educațională Olt nr.36/2006, emisă de Inspectoratul Școlar al Județului Olt;
- prevederile Hotărârii nr.573/05.09.2019 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului
Școlar Județean Olt;
- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt
nr.642/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11131/02.10.2019;
- prevederile art.1, art.50 alin.(1), art.96 alin.(1) și (7) și art.99 alin.(2) și alin.(4)-(7) din
Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul privind
organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de
asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației
Naționale nr.3608/2014;
- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt – An școlar 2019 – 2020,
înregistrat la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt sub
nr.564/16.09.2019;
- prevederile art.3, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4)
din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației
Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,
propunem desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt, respectiv doamna
CIORCEANU Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar –
Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului
-

Județean Olt, ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de
Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020.
Doamna CIORCEANU Ionela îndeplinește condițiile prevăzute de art.7 alin.(1) lit.b) și
alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale
nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru a fi desemnată în calitate de
membru al Consiliului de Administrație la instituția respectivă.
De asemenea, doamna CIORCEANU Ionela nu se află în stare de incompatibilitate, fiind
desemnată ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de
Asistență Educațională Olt printr-un act administrativ al autorității deliberative, conform
prevederilor art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, completată prin Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr.63/2019, propun aprobarea
proiectului de hotărâre în forma în care a fost prezentat.

INIŢIATOR
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Nr.11418/10.10.2019
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HOTĂRÂRE
- Proiect cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în Consiliul
de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională
Olt, pentru anul școlar 2019-2020
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.11417/10.10.2019 la Proiectul de Hotărâre nr.11418/10.10.2019;
- prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență
Educațională Olt nr.36/2006, emisă de Inspectoratul Școlar al Județului Olt;
- prevederile Hotărârii nr.573/05.09.2019 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului
Școlar Județean Olt;
- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt
nr.642/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11131/02.10.2019;
- prevederile art.1, art.50 alin.(1), art.96 alin.(1) și (7) și art.99 alin.(2) și alin.(4)-(7) din
Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul privind
organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de
asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului
și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației
Naționale nr.3608/2014;
- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt – An școlar 2019 – 2020,
înregistrat la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt sub
nr.564/16.09.2019;
- prevederile art.3, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din
Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale
nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.63/2019,
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv doamna
CIORCEANU Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar –
Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse
și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei CIORCEANU Ionela, Centrului Județean
de Resurse și de Asistență Educațională Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului
Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul
Olt.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT,
Secretar al Județului
Marinela Elena ILIE

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Resurse Umane
și Managementul Unităților Sanitare
Nr. 11424/10.10.2019

RAPORT
la Proiectul de Hotărâre cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt
ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență
Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020
I. CADRUL GENERAL AL ORGANIZĂRII ȘI FUNCȚIONĂRII
CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT
Prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, este asigurat
cadrul pentru exercitarea sub autoritatea statului român a dreptului fundamental la învăţătură
pe tot parcursul vieţii. Legea reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului
naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional.
Potrivit prevederilor art.50 alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, evaluarea, asistența psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea
profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale se realizează de
către centrele judeţene de resurse şi de asistență educaţională, denumite în continuare CJRAE,
respectiv de Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistență Educaţională, denumit în continuare
CMBRAE, prin serviciile de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională, pe baza unei metodologii
elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, acordându-se prioritate integrării
în învăţământul de masă. CJRAE cuprind şi centrele logopedice interşcolare.
Conform prevederilor art.99 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: centrul judeţean
de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă
Educaţională.
Conform prevederilor art.99 alin.(4)-(7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările
și completările ulterioare, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională sunt unităţi specializate ale
învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonate metodologic de
inspectoratul şcolar.
Finanţarea centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului
Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională se asigură de la bugetul consiliului judeţean.
Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de
Resurse şi Asistenţă Educaţională organizează, coordonează metodologic, monitorizează şi
evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, următoarele activităţi şi servicii
educaţionale:
a) servicii de asistenţă psihopedagogică/psihologică, furnizate prin centrele judeţene şi prin
cabinetele de asistenţă psihopedagogică/psihologică;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice
interşcolare;
c) servicii de evaluare, de orientare şcolară şi profesională;
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare de
educaţie incluzivă.
Structura, organizarea şi funcţionarea centrului judeţean de resurse şi de asistenţă
educaţională se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului.
Înfiinţat începând cu data de 20.02.2006, conform prevederilor Deciziei nr.36/2006 a
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Olt, Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
Olt este o instituţie de învăţământ specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de
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servicii educaţionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor pentru a
asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt coordonează, monitorizează
și evaluează, la nivel județean, activitatea și serviciile educaționale oferite de către Centrul și
cabinetele logopedice interșcolare, Centrul județean și cabinetele de asistență
psihopedagogică, Centrul și cabinetele logopedice interșcolare și oferă sevicii specializate de
mediere școlară.
Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt oferă:
• servicii de asistență psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională furnizate prin
centrele judeţene şi prin cabinetele școlare de asistență psihopedagogică;
• servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele și prin cabinetele logopedice interșcolare;
• servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre școala special spre școala de masă și
invers prin intermediul comisiei de orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE, în baza
prevederilor art.54 alin.(2) din Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale;
• servicii de consultanță pentru educație incluzivă, furnizate de centrele școlare pentru
educație incluzivă;
• servicii de formare prin parteneriate cu instituții abilitate să ofere formare inițială, conform unor
acorduri cadru, în baza prevederilor art.239 alin.(2)-(4) din Legea nr.1/2011- Legea Educației
Naționale;
• servicii de informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, precum și pentru
alți membrii ai comunității;
• servicii de consiliere și prevenire a delincvenței și predelincvenței juvenile.

II.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

În temeiul prevederilor art.96 alin.(1) și alin.(7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate
juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după
caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu
consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.
Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă proiectul de buget şi avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ;
b) aprobă planul de dezvoltare instituţională elaborat de directorul unităţii de învăţământ;
c) aprobă curriculumul la decizia şcolii, la propunerea consiliului profesoral;
d) stabileşte poziţia şcolii în relaţiile cu terţi;
e) abrogat;
f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic şi didactic auxiliar, precum şi schema de
personal nedidactic;
g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului
profesoral;
h) sancţionează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform
legii;
i) aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatul concursurilor;
j) aprobă orarul unităţii de învăţământ;
k) îşi asumă răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ, alături de
director;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului, respectiv ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului.

III.

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI
SPORTULUI NR.5555/2011

În baza prevederilor art.99 alin.(2) și (7) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a emis
Ordinul nr.5555/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și
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funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență
educațională, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014.
Potrivit prevederilor art.1-2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor
județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014, în fiecare judeţ funcţionează centrul judeţean
de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE, iar în municipiul Bucureşti
funcţionează Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, denumit în
continuare CMBRAE.
Centrele menţionate la art.1 sunt unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar, cu
personalitate juridică, subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
coordonate metodologic de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ)/Inspectoratul Şcolar al
Municipiului Bucureşti (ISMB).
CJRAE/CMBRAE reprezintă o instituţie de învăţământ special integrat specializată în
oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice acordate
copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura tuturor
accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Conform prevederilor art.12 alin.(2)-(3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea
centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat prin
Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și
completat prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014, conducerea CJRAE/CMBRAE
este asigurată de un consiliu de administraţie.
Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE are un număr impar de membri, cuprins între
9 şi 13, din care fac parte:
a) directorul CJRAE/CMBRAE;
b) un reprezentant al consiliului judeţean/local;
c) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru CMBRAE;
d) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
e) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
f) un reprezentant al mediatorilor şcolari;
g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;
h) cadre didactice.
În temeiul prevederilor art.24 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor
județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională, aprobat prin Ordinul
Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat
prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014, Centrul Județean de Resurse și de
Asistență Educațională Olt a aprobat Regulamentul de ordine interioară – An școlar 2019-2020,
înregistrat sub nr.564/16.09.2019, pe care l-a înaintat cu Adresa nr.642/01.10.2019, înregistrată
la Consiliul Județean Olt sub nr.11131/02.10.2019.
Conform prevederilor Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de ordine interioară al Centrului
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt – An școlar 2019 – 2020, Consiliul de
administrație este organul de conducere al unității cu rol de decizie în domeniul administrativ și
este format dintr-un număr de 9 membri, după cum urmează:
a) directorul Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt;
b) un reprezentant al Consiliului Județean Olt;
c) coordonatorul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică;
d) coordonatorul Centrului Logopedic Interșcolar;
e) un reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Olt, desemnat prin decizie a
inspectoratului școlar general;
f) reprezentant al mediatorilor școlari;
g) trei cadre didactice.
IV. ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE NR.4619/2014
În conformitate cu prevederile art.94 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministrul Educației Naționale a emis Ordinul nr.4619/2014
pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație
din unitățile de învățământ preuniversitar.
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Conform prevederilor art.3 din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului
de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului
Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare, inspectoratul şcolar, în
raport cu reţeaua şcolară, mărimea şi specificul fiecărei unităţi de învăţământ, stabileşte prin hotărâre
a consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor metodologiei, numărul de membri ai
consiliilor de administraţie pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat şi îl
comunică unităţilor de învăţământ până la începutul fiecărui an şcolar.
Prin Hotărârea nr.573/05.09.2019 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar
Județean Olt, cu unanimitate de voturi, a aprobat numărul de membri ai Consiliilor de
Administrație pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar din județul Olt, în anul școlar
2019-2020, conform anexei care face parte din hotărârea respectivă, iar pentru Centrul Județean de
Resurse și de Asistență Educațională Olt a fost aprobat un număr de 9 membri.
Potrivit prevederilor art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin. (3) din Metodologia - cadru de
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și
completările ulterioare, la începutul fiecărui an școlar, dar nu mai târziu de data începerii
cursurilor, consiliul de administrație în exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de constituire
a noului consiliu de administrație.
În vederea constituirii noului consiliu de administrație, în acord cu prevederile art.4, directorul
unității de învățământ solicită, în scris consiliului local, primarului, respectiv consiliului
judeţean/Consiliului
General
al
Municipiului
Bucureşti,
preşedintelui
consiliului
judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special,
operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor
economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi
tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează
exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual,
consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor,
în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care
există clase cu învăţământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al
părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu
învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu
predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în
limba română.
Directorul unităţii de învăţământ emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru
anul şcolar în curs, o comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii
de învăţământ, precum şi în toate structurile acesteia.
La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie
se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.
V. SOLICITAREA DE DESEMNARE A REPREZENTANTULUI CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT
CA MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE
RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ OLT
Prin Adresa nr.642/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.11131/02.10.2019, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt a solicitat
desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Olt ca membru în Consiliul de Administrație
al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2019 2020.
Conform prevederilor art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,
reprezentanții consiliului județean sunt desemnați de acesta.
Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu:
a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor şi
afinilor până la gradul IV inclusiv;
b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani;
c) condamnarea penală.
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VI. PROPUNERI FINALE
Având în vedere:
prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de Asistență
Educațională Olt nr.36/2006, emisă de Inspectoratul Școlar al Județului Olt;
- prevederile Hotărârii nr.573/05.09.2019 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului
Școlar Județean Olt;
- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt
nr.642/01.10.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.11131/02.10.2019;
- prevederile art.1, art.50 alin.(1), art.96 alin.(1) și (7) și art.99 alin.(2) și alin.(4)-(7) din Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul privind
organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și de
asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Educației
Naționale nr.3608/2014;
- prevederile art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în
mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Cap.III art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt – An școlar 2019 – 2020, înregistrat
la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt sub nr.564/16.09.2019;
- prevederile art.3, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4) din
Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din
unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale
nr.4619/2014, cu modificările și completările ulterioare,
propunem desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt, respectiv doamna
CIORCEANU Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Financiar – Contabilitate
al Direcției Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, ca
membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de Asistență
Educațională Olt, pentru anul școlar 2019-2020.
Doamna CIORCEANU Ionela îndeplinește condițiile prevăzute de art.7 alin.(1) lit.b) și alin.(4)
din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile
de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, cu
modificările și completările ulterioare, pentru a fi desemnată în calitate de membru al Consiliului de
Administrație la instituția respectivă.
De asemenea, doamna CIORCEANU Ionela nu se află în stare de incompatibilitate, fiind
desemnată ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de
Asistență Educațională Olt printr-un act administrativ al autorității deliberative, conform
prevederilor art.94 alin.(21) lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de Hotărâre este întocmit cu respectarea prevederilor legale, motiv pentru care propunem
aprobarea acestuia în forma prezentată.
-

ŞEF SERVICIU,
Serviciul Juridic - Contencios
Ana - Venera ŞTEFĂNESCU

ŞEF SERVICIU,
Serviciul Resurse Umane și
Managementul Unităților Sanitare
Laura Bocai

Întocmit,
Ionica GHEORGHE
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