
 
 

  

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din ___________________ 2022 

 
privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 
evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor 
de director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2102/21.02.2022 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea 
calității din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 1106/10.02.2022 a  Inspectoratului Şcolar al Judeţului 
Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2102/10.02.2022; 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) lit. c) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice nr. 4597/2021; 

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 prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a, b) din Ordonanța de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
                                                                

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de 
evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de 
director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special din judeţul Galaţi, după cum 
urmează: 
A. Director adjunct – Şcoala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galaţi: 
- Dl. Coca Ionel – Secretar General al Judeţului – Consiliul Judeţean Galaţi (membru titular). 
- D-l. Stoica George – Director executiv – Consiliului Judeţean Galaţi (membru supleant). 
B. Director – Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Tecuci: 
- Dl. Coca Ionel – Secretar General al Judeţului – Consiliul Judeţean Galaţi (membru titular). 
- D-l. Stoica George – Director executiv – Consiliului Judeţean Galaţi (membru supleant). 
 
 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe şi  Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Inspectoratului Şcolar al 
Judeţului Galaţi, instituţiilor precizate la art. 1 şi persoanelor desemnate.  
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
Contrasemnează pentru legalitate 
  Secretarul General al Judeţului, 
                  Ionel Coca         
   

SMRUSSMAC – consilier   
1. ex./18.02.2022                                                                                                                                                                     Sacazof Silvia 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                           Nr. 2102/21.02.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de evaluare a probei interviu pentru concursurile 
organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al unor instituţii de 

învăţământ special din judeţul Galaţi 
 
 
Prin adresa nr. 1106/10.02.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2102/10.02.2022, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi solicită desemnarea unor 
reprezentanţi ai autorităţii administraţiei publice judeţene care să facă parte din comisiile de 
evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de 
director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special din judeţul 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.” 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) din Metodologia privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice nr. 4597/2021: “În vederea organizării concursului se constituie la nivelul 
inspectoratelor şcolare următoarele comisii: […] c) Comisia de evaluare a probei de interviu, 
pentru fiecare unitate de învăţământ, constituită prin decizie a inspectorului şcolar general, 
având următoarea componenţă: 1. preşedinte - un inspector şcolar; 2. membri: 

(i) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii 
de învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din 
unităţile de învăţământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie şi doi membri supleanţi. 
Nu pot fi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă 
a concursului şi nici cadrele didactice care ocupă funcţia de director / director adjunct. În cazul 
centrelor judeţene de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre didactice 
titulare cu performanţe profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare şi un 
supleant; 

(ii) un reprezentant al consiliului local şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al 
sectorului municipiului Bucureşti şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a 
consiliului judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor 
şcolare pentru educaţie incluzivă şi CJRAE/ CMBRAE. Reprezentantul consiliului 
local/judeţean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învăţământ pentru care se desfăşoară 
interviul şi nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care 
ocupă funcţia de director / director adjunct.; 

[…] În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, 
autorităţile locale sau unităţile de învăţământ nu îşi desemnează reprezentantul, membru al 
comisiei de evaluare a interviului devine un inspector şcolar/un director care are încheiat 
contract de management ca urmare a promovării concursului/un profesor metodist. Aceeaşi 
procedură se aplică şi în cazul neprezentării la proba de interviu a oricărui membru/supleant” 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
SMRUSSMAC – consilier   

1. ex./18.02.2022                                                                                                                                                                     Sacazof Silvia 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                         Nr. 2102/21.02.2022 
   

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Galaţi în comisiile de evaluare a probei interviu pentru concursurile 
organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al unor instituţii de 

învăţământ special din judeţul Galaţi 
 

 Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Galaţi în comisiile de evaluare a probei interviu pentru concursurile organizate în vederea 
ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al unor instituţii de învăţământ special din judeţul 
Galaţi. 

Prin adresa nr. 1106/10.02.2022, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
2102/10.02.2022, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi solicită desemnarea unor reprezentanţi ai 
autorităţii administraţiei publice judeţene care să facă parte din comisiile de evaluare a probei 
interviu pentru concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor de director şi director adjunct al 
unor instituţii de învăţământ special din judeţul 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.” 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
nr. 4597/2021: “În vederea organizării concursului se constituie la nivelul inspectoratelor şcolare 
următoarele comisii: […] c) Comisia de evaluare a probei de interviu, pentru fiecare unitate de 
învăţământ, constituită prin decizie a inspectorului şcolar general, având următoarea componenţă: 
1. preşedinte - un inspector şcolar; 2. membri: 

(i) doi reprezentanţi ai unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice titulare ale unităţii de 
învăţământ, aleşi prin vot secret de către consiliul profesoral. Consiliile profesorale din unităţile de 
învăţământ vor desemna cei doi membri titulari în comisie şi doi membri supleanţi. Nu pot fi 
reprezentanţi ai unităţii de învăţământ cadrele didactice înscrise la sesiunea curentă a concursului 
şi nici cadrele didactice care ocupă funcţia de director / director adjunct. În cazul centrelor judeţene 
de excelenţă, inspectorul şcolar general desemnează două cadre didactice titulare cu performanţe 
profesionale deosebite la concursuri şi olimpiade şcolare şi un supleant; 

(ii) un reprezentant al consiliului local şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a 
consiliului local, respectiv un reprezentant al consiliului judeţean/consiliului local al sectorului 
municipiului Bucureşti şi un membru supleant, desemnaţi prin hotărâre a consiliului 
judeţean/local al sectorului, în cazul unităţilor de învăţământ special, centrelor şcolare pentru 
educaţie incluzivă şi CJRAE/ CMBRAE. Reprezentantul consiliului local/judeţean nu poate fi cadru 
didactic în unitatea de învăţământ pentru care se desfăşoară interviul şi nici cadru didactic înscris la 
sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcţia de director / director adjunct.; 

[…] În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, autorităţile 
locale sau unităţile de învăţământ nu îşi desemnează reprezentantul, membru al comisiei de 
evaluare a interviului devine un inspector şcolar/un director care are încheiat contract de 
management ca urmare a promovării concursului/un profesor metodist. Aceeaşi procedură se 
aplică şi în cazul neprezentării la proba de interviu a oricărui membru/supleant” 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (5) lit. a, b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: consiliul judeţean  “asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: a) 
educaţia; b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 

Direcţia economie şi 
finanţe, 

Director executiv, 
Stoica George 
_____________ 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

_____________ 

Direcţia 
Arhitect şef, 

_____________ 
 

Direcţie programe, 
Director executiv, 
Epure Camelia 
_____________ 

 
Direcţia Patrimoniu, 

Director executiv 
adjunct, 

Hălăşag Sorin 
_____________ 

 
Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 

SMRUSSMAC – consilier   
1. ex./18.02.2022                                                                                                                                                                     Sacazof Silvia 


