
 
HOTĂRÂREA NR. _____ 

din _____________ 2018 
privind: completarea nivelului de învăţământ “postliceal” cu domeniul “turism şi 
alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi 
alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul “fabricarea produselor din lemn”, 
calificarea profesională “tehnician produse finite din industria lemnului” (învăţământ 
special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic 
“Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25767/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 15221/26.10.2018 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 25767/30.10.2018; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 
4987/31.08.2018, privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de 
învăţământ postliceal, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea “asistent de gestiune în 
unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv pentru domeniul “fabricarea 
produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician produse finite din industria lemnului” 
(învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic 
“Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie socială a 
copiilor / elevilor / tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ 
special şi special integrat; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 48, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 22, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a învăţământului special şi special integrat, aprobat prin Ordinului Ministrului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5573/2011;  

Având în vedere prevederile art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se completează nivelul de învăţământ “postliceal” cu domeniul “turism şi 
alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” 
(învăţământ special), respectiv domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea 
profesională “tehnician produse finite din industria lemnului” (învăţământ special) din cadrul 
unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” din 
municipiul Galaţi.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Liceului Tehnologic “Simion Mehedinţi” Galaţi, 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi, precum şi Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
Contrasemneazǎ pentru legalitate 
          Secretarul Judeţului, 

                 Coca Ionel         
 
Intocmit                                                                                                                                                                                Director executiv,   
Zaharia Mihai                                                                                                                                                                          Stoica George                                                                                                              



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 25767/21.11.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind: completarea nivelului de învăţământ “postliceal” cu 
domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune în 
unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul “fabricarea 
produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician produse finite din industria 
lemnului” (învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat 
Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi 

 

 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în considerarea realizării drepturilor specifice la 
educaţie ale tinerilor cu handicap şi/sau cerinţe educaţionale speciale care optează pentru 
continuarea studiilor preuniversitare la nivel postliceal, în acord cu dispoziţiile Legii nr. 
1/05.01.2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi, prin adresa nr. 15221/26.10.2018 şi înregistrată 
sub nr. 25767/30.10.2018, a informat Consiliul Judeţean Galaţi că pe site-ul ARACIP au fost 
postate ordinele ministrului educaţiei naţionale privind acordarea autorizaţiei de funcţionare 
provizorie, respectiv acreditării pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular, începând cu 
anul şcolar 2018-2019, printre care se găsea şi Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 
4987/31.08.2018, privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de 
învăţământ postliceal, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea “asistent de gestiune în 
unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv pentru domeniul “fabricarea 
produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician produse finite din industria lemnului” 
(învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic 
“Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi. 

Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie 
socială a copiilor / elevilor / tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 
învăţământ special şi special integrat: „Finanţarea învăţământului special şi special integrat se 
face din bugetele judeţelor unde funcţionează unitatea de învăţământ special, indiferent de 
domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale, şi din bugetele locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti.” 

Conform dispoziţiilor art. 48, alin. (1) din Legea nr. 1/05.01.2011 a educaţiei naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare se prevede că “Învăţământul special şi special 
integrat, organizat pentru persoanele cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe 
educaţionale, stabilitate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, se 
realizează pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de 
deficienţă”. 

Art. 22, alin. (1) din anexa Ordinului nr. 5573/07.10.2011 al Ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a învăţământului special şi special integrat dispune că “(1) Învăţământul special şi 
special integrat din România este parte componentă a sistemului national de învăţământ şi 
cuprinde:  
a) grădiniţe speciale (care pot cuprinde şi grupe de intervenţie timpurie); 
b) grupe de grădiniţă specială organizate în şcolile speciale; 
c) şcoli speciale pentru toate tipurile şi gradele de deficienţe/dizabilităţi; 
d) grupe/clase de copii/elevi cu tulburări din spectrul autist; 
e) unităţi de învăţământ special profesional; 
f) licee speciale; 
g) centre şcolare speciale; 
h) clase/şcoli postliceale speciale; 
i) centre de zi din centre şcolare pentru educaţie incluzivă; 
j) centre de educaţie specială; 
k) centre de pedagogie curativă; 
l) grupe/clase de copii/elevi cu deficienţe senzoriale multiple (surdocecitate); 



m) şcoli de reeducare pentru elevii cu deficienţe comportamentale; 
n) clase organizate în spitale, preventorii şi penitenciare; 
o) centre de zi pentru educaţie/dezvoltare timpurie; 
p) ateliere protejate.” 

Prin Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4987/31.08.2018, se acordă 
autorizarea de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, 
conform H.G. nr. 866/20018, respectiv nivel 5, conform H.G. nr. 918/2013), domeniul “turism şi 
alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” 
(învăţământ special), respectiv pentru domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea 
profesională “tehnician produse finite din industria lemnului” *(învăţământ special), limba de 
predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă” din cadrul unităţii de învăţământ 
preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi”, cu sediul în municipiul Galaţi, 
strada Nicolae Bălcescu, nr. 19, cu o capacitate maximă de şcolarizare de 26 clase/2 
schimburi (maxim 13 formaţiuni de studiu/schimb), aşa cum este prevăzut la art. 1. 

Art. 2 prevede că “autorizarea de funcţionare provizorie conferă dreptul de organizare a 
admiterii precum şi de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţământ pentru calificările 
profesionale “asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” şi “tehnician produse 
finite din industria lemnului” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul 
Tehnologic “Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi, începând cu anul şcolar 2018-2019”. 

Conform art. 3, “unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Simion 
Mehedinţi” din municipiul Galaţi are obligaţia de a solicita acreditarea în termen de maxim trei 
ani de zile de la data absolvirii complete a unui nivel de învăţământ, de către prima promoţie, 
cel mai târziu în anul şcolar 2022-2023, sub sancţiunea şcolarizării în lichidare fără dreptul de 
a organiza admitere”. 
 Faţă de cele expuse solicităm raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 4 a 
Consiliului Judeţean Galaţi şi supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 
prezentată.  

 

 

 

P R E Ş E D I  N T E, 
 

Costel Fotea 

 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 25767/21.11.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind: completarea nivelului de învăţământ “postliceal” cu 
domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune în 
unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul “fabricarea 
produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician produse finite din industria 
lemnului” (învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat 
Liceul Tehnologic “Simion Mehedinţi” din municipiul Galaţi 
 

 Iniţiatorul, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, prezintă un proiect de 
hotărâre al cărui scop îl reprezintă completarea nivelului de învăţământ “postliceal” cu 
domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “asistent de gestiune in unităţi de 
cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul “fabricarea produselor din 
lemn”, calificarea profesională “technician produse finite din industria lemnului” (învăţământ 
spcial) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Simion 
Mehedinţi” din municipiul Galaţi. 

Conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele 
măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie 
socială a copiilor / elevilor / tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 
învăţământ special şi special integrat: „Finanţarea învăţământului special şi special integrat se 
face din bugetele judeţelor unde funcţionează unitatea de învăţământ special, indiferent de 
domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale, şi din bugetele locale ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti.” 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- art. 48, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 22, alin. (1), din anexa Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi 
special integrat; 
- art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 15221/26.10.2018 înregistrată la 
Registratura Generală a Consiliului Judeţean Galaţi sub nr. 25767/30.10.2018; 
 Proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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