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INFORMARE

privind stadiul implementirii Hotirdrii Consiliului
Judefean Buzdu nr. 24/2oL7 pentru exprimarea

acordului Consiliului Judelean Buzdu privind infiinlarea
internatelor gcolare cu cantini in structura Liceului

tehnologic special pentru copii cu deficienle auditive
Buziu 9i Liceului special pentru deficienli de vedere

Buziu pentru anul gcolar ZOLI-}OL9

I. SCURT ISTORIC

tn baza HotSrdrii Consiliului Judefean BuzEu nr. 24/20t7, prin adresa
comunb a Consiliului Jude[ean Buz5u si Inspectoratului gcolar Judelean Buzdu
nr. 7107/5821/20t7 s-a solicitat Ministerului Educafiei Nationale exprimarea
avizului conform pentru infiintarea internatelor + cantinE in structura celor
douE institufii de invS;5mdnt special preuniversitar gi, in consecin!8,
suplimentarea numErului de posturi pentru inv5gbmSntul special corespunzStor
noilor structuri.

Ministerul de resort a comunicat, prin adresa nr. LO2g2/22.08.2017
numErul de posturi pentru invS[5m6ntul special in considerarea solicit5rii
menfionate mai sus.

in baza comunic5rii Ministerului Educatiei Na[ionale 9i analizei la nivelul
conducerii Consiliului Judefean 9i a responsabililor nominaliza[i prin Hot[16rea
Consiliului Judelean BuzEu nr. 24/2017 s-a stabilit un calendar de ac[iuni
necesare infiint5rii celor dou5 internate cu cantin5 incepdnd cu 1 ianuarie 2018,
datS la care centrele rezidenfiale pentru copii cu deficien!e auditive gi,
respectiv, de vedere din structura Directiei Generale de Asisten[5 SocialS 9i
Proteclia Copilului Buzdu isi vor inceta activitatea. Acest calendar s-a comunicat
Inspectoratului $colar Judelean prin adresa nr. L0292/31.08.2017 9i s-a
dezbStut intr-o intdlnire comunE (inclusiv reprezentanfi ai Directiei Generale de
Asisten!5 SocialS 9i Protecfia Copilului Buzdu, Direcfiei de Sdn5tate publicd,
directorii celor douS licee) organizat5 la Consiliul Judetean Buzdu in data de
14 septembrie a,c.

II. DEMERSURI REALIZATE SAU iN CURS

special:
A. Inspectoratul 9colar Jude[ean gi cele douE institutii de invEtSmSnl



- a fost definitivat statul de functii pe fiecare unitate de
invS!5m6nt special cdte 20 posturi normate, personal de
specialitate 9i auxiliar;

- s-a agreat aplicarea prevederilor art. 90, alin. (9) din Legea nr.
1BB/1999 coroborat cu art. 32 din Legea nr. 153/2017 cu privire
la transferul in interes de serviciu pentru personalul din Direcfia
GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului Buzdu
centre rezidenliale care opteazb pentru continuarea activitSlii Tn
institufiile de invS[5m5nt (internate gcolare si cantinE).

B. Directia GeneralS de Asistentd SocialS si Proteclia Copilului Buzbu:

- au fost organizate de cStre conducerea instituliei, cu
participarea 9i a directorilor institu[iilor de invS!5m6nt, in data
de 5 octombrie a.c. dargi ulterior, intdlniri cu personalul din cele
douE centre rezidenfiale cbrora li s-a adus la cunogtin!5: statul
de funcf ii cu posturile pe categorii al viitoarelor internate,
posibilitatea de a opta pentru transferul in interesul serviciului
la unitSlile de invS[5m6nt sau de a rbmdne in structura de
personal a Directiei Generale de Asisten[5 SocialS 9i Proteclia
Copilului BuzEu, posturile vacante din statul de funcfii al
institu[iei corespunzdtoare conform studiilor, nivel post,
salarizare etc.;

- s-a explicat inclusiv nivelul de salarizare conform legislatiei
invS!Sm6ntului;

- s-a finalizat inventarierea mijloacelor fixe gi obiectelor de
inventar aflate in dotarea celor doud centre rezidenliale 9i este
in curs evaluarea 9i valorificarea inventarului pe principiul
,,bunurile urmeazE copilul" respectiv mijloacele fixe 9i
obiectele de inventar care sunt in folosinfa si/sau beneficiul
copiilor cu dizabilit5ti;

- este in curs de finalizare evaluarea dosarelor tuturor copiilor cu
dizabilitdti din cele douE centre rezidenfiale, gcolarizafi in cele
dou5 unitdti de ?nv5!5m6nt special 9i stabilirea unor modalitSfi,
in comun cu liceele, de consiliere a copiilor cu privire la
modific5rile organizatorice, a coresponden[ei de informare a
pErin!ilor.

III. CONSTATARI

a) la nivelul Inspectoratului gcolar, prin cele doud licee sunt vacante 9i
posibil de ocupat prin transferul persoanelor de la Direcfia GeneralS de
Asisten[5 SocialS 9i Protecfia Copilului Buz5u un num5r de 43 de posturi
(inclusiv posturi deja vacante Tn statul de funclii al Liceului pentru Deficienli de
Vedere);



b) din cei 74 de angajafi ai Direcliei Generale de Asisten!fi Social[ 9i
Proteclia Copilului BuzEu in cele douE centre reziden[iale supuse incet5rii
activit5tii, pdnb in prezent au optat, in scris,52 de angajali de a r5mSne in
structura serviciului judefean de asisten!5 socialS iar 22 de angajafi au optat
pentru sistemul de invS[5mdnt special. Din acest punct de vedere preciz[m
urmEtoarele:

- sunt angajafi care nu gi-au exprimat o opfiune clard cu privire
la posturile vacante din structura Directiei Generale de Asistent5
SocialS 9i Protec[ia Copilului Buz5u;

- sunt angajafi care refuz5 sE formuleze o opfiune pe un post
vacant existent 9i corespunzStor, degi sunt in exercitarea cu
delegafie a unor alte atribufii;

- sunt mai multe opfiuni pentru acelagi post vacant at6t la nivelul
Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului
BuzEu cdt gi a liceelor in cauzE;

- nu toate posturile vacante din structura Direc[iei Generale de
Asisten!5 SocialS 9i Protec[ia Copilului BuzEu corespund nivelului
posturilor ocupate in prezent in cele dou5 centre rezidenfiale de
c5tre angajalii care au optat pentru sistemul de asistent5
socialS;

c) de comun acord cu direclia de SEn5tate PublicS, cele dou5 cabinete din
structura Direc[iei Generale de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu
care deserveau institufiile de inv5t5mdnt, rdmdn in aceeagi form[
organizatoric5 si de bugetare (bugetul de stat 9i bugetul judefului) acestea vor
furniza servicii de asisten[5 medicalS atSt pentru elevii din cele douE internate
gcolare dargi pentru copii din sistemul de proteclie socialS ( Centrul rezidential
nr. 9 Buzbu);

d) in ceea ce privegte funcliile de conducere de gefi centre rezidenliale a
cEror activitate va inceta, un post este vacant (cu delegare exercitare atribulii)
iar un post este ocupat pe perioad5 nedeterminat5 prin concurs. tn consecin!5,
pentru cel din urmS menfionat, se va analiza 9i identifica o solu[ie prin raportare
la funcfii de conducere "9ef centru" vacant in structura direcfiei;

e) din punct de vedere al personalului trebuie sd remarc5m:
- starea de ambiguitate la nivelul unor angajafi ai centrelor

rezidenfiale cu privire la formularea opliunilor 9i in unele cazgri,
este adev5rat minoritare, de refuz de ocupare gi colaborare in
acest proces de reorganizare;

- tendin[a unor gefi de centre cu posturi vacante, ofertate cStre
angajafii din cele dou5 centre rezidentiale, de a exprima propria
opliune cu privire la persoane.



IV,

1. Solulionarea diferendelor menlionate cu privite la gestionarea
resurselor umane prin:

- organizarea, in viitorul imediat apropiat, la nivelul Direcliei
Generale de Asisten!5 SocialS gi Protecfia Copilului Buzdu, cu
participarea reprezentanlilor conducerii executive a Consiliului
judelean BuzEu, a unei noi int6lniri cu personalul din centrele
rezidenliale supuse reorganiz5rii, cu gefii centrelor in care sunt
posturi vacante disponibile in procesul de redistribuire pentru
clarificarea oric5ror divergen[e, chiar dacd sunt minoritare
(inclusiv din punct de vedere al finaliz5rii opfiunilor
personalului);

- analizarea 9i prezentarea de cdtre Direcfia GeneralS de
Asisten!5 SocialS 9i Protectia Copilului Buzbu a unei note de
fundamentare pentru modificarea organigramei/stat de funclii
care sd vizeze atdt modific5ri ale nivelului unora din posturiie
vacante c6t si infiin[area unor posturi (in limita celor supuse
reorganiz5rii gi cu respectarea standardelor in servicii sociale)
astfel Tncdt niciun angajat aflat in procesul de reorganizare sE
nu fie afectat din punct de vedere al unui loc de munc5,
corespunz5tor sau echivalent celui ocupat in prezent 9i cu
respectarea condiliilor legale privind studiile, vechimea etc.

2. DacE 9i dupE solulionarea pct. 1 rdm6n angaja[i ai centrelor
rezidenliale care opteazb pentru acelagi post vacant, atSt conducerea Direcfiei
Generale de Asisten[5 SocialS 9i Proteclia Copilului Buzbu c6t 9i a celor douE
unitSli de invSlSmdnt special sE stabileascS modalitatea de selectie (criterii
si/sau testare).

3. Demersul de informare a pErin[ilor cu privire la reorganizarea
centrelor rezidenfiale in internate gcolare cu cantinE sd se realizeze in scris, in
comun de Directia GeneralS de Asisten[5 SocialS si Protec[ia Copilului Buz5u 9i
cele dou5 institufii de invbg5m6nt special,

Prezenta informare a fost elaborat5 pe baza comunic5rilor permanente
ale Direc[iei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Protecfia Copilului BuzSu gi celor
doud licee.

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

DIRECTOR EXECUTIV,
(-

Mtga(A oPREA



ROMANTA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne
pentru exprimarea acordulul Consiliului Judelean Buziu

privind infiintarea internatelor gcolare cu cantin5 in structura
Liceului tehnologic special pentru copii cu deficienle auditive
Buziu gi Liceului special pentru deficien$i de vedere BuzEu

pentru anul gcolar 2AL7-2O18

Consiliul Judetean BuzEu;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a doamnei consilier judelean Babiuc Emilia

Inregistrat5 la nr. 744/ L7 .OL,2OL7 ;
- raportul Direcliei juridice gi administratie public5 localE inregistrat la

nr. 1989/09.02.2OL7;
- avizul de legalitate al Secretarului judetului Buz5u dat pe proiectul de

hot516re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buz5u

anexate la hot5r6re;
- prevederile art. 16, alin. 6 din Legea nr. 448/?006 privind protectia li

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatS, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

in temeiul art.91 alin. (1) lit."d", alin. (5) lit.,,a", pct.1 5i art.97 din
Legea nr.2L5/2001 a administraliei publice locale, republicatE, cu modific5rile
gi complet5rile ulterioare,

HOTARA$rE:

Art.l. Se exprim5 acordul Consiliului Judefean BuzEu privind infiinfarea
internatelor Scolare cu cantin5 in structura Liceului tehnologic special pentru
copii cu deficienle auditive Buz6u ;i Liceului speclal pentru deficienfi de vedere
Buz5u pentru anul gcolar 2OL7-2QL8.

Art.z. Secretarul ludetului Buz5u, Direcfia juridic5 9i administrafie public6
localE gi Direclia economic5 vor colabora cu Inspectoratul $colar Judetean
BuzEu pentru inifierea gi derularea demersurilor legale necesare implementErii
art. 1.



Art.3, Secretarul judetului
autorit5tilor gi institufiilor precum
Judetean Buz6u.

BuzEu va asigura comunicarea hot5riirii
gi publicarea acesteia pe site-ul Consiliului

PREgEDINTE,

PETRE-E}4ANOIL NEAGU

MIHAI - I-AURENTIU GAVRILA

Nr, 24
BUZAU , 23 FEBRUARIE 2017

Hotirirea a fost adoptatE cu 31 voturi ,,p€ntru", - voturi ,,impotriv5",- abtineri de cei 3t consilieri Judeteni prezenti.

CONTRASEMNE Az.A,
TARUL JUDETULUI BUZAU,



ROMANIA

JUDETUL BUZAU

CONSILIUL JUDETEAN

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

TNSPECTORATUL gCOLAR JUDETEAN

BUZAU

xr.*lCY t4:.--.+- , 2 2 MAI ?017 *.N$l r#oc&ol.

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Prin HotS16rea nr. 24/23.02.2017, Consiliul Judelean Buz5u gi-a exprimat acordul
pentru ?nfiin[area internatelor gcolare cu cantinS in structura Liceului tehnologic
special pentru copii cu deficienle auditive Buzdu gi a Liceului special pentru deficien[i
de vedere BuzEu, incepSnd cu anul gcolar 2Ol7-2OLB.

TotodatS, prin Hot516rea nr. 23/23.02.2017, Consiliul Judelean Buzbu a aprobat
structura retelei gcolare a invS!Sm6ntului special la nivelul jucJe!ului Buzdu pentru anul
gcolar 2017-2018.

Cele douE gcoli speciale ar deveni unitS!i de invS!5mdnt special cu gcoalE specialE,
internat Scolar gi cantinE ( potrivit definiliei de la art. 16 alin. (6) din Legea nr,
448/06.L7-.2006 privind proteclia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicatS, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare ) 9i ar putea sE asigure elevilor
fiecEreia servicii in mod integrat, respectiv educa!ie, cazare 9i masi, acegtia fiind copii
cu handicap gi cu cerin!e educa!ionale speciale, stabilite prin certificate de incadrare ?n
grad de handicap gi certificat de orientare gcolarb.

Elevii c;elor douS gcoli speciale provin in mare mbsurS din alte judele, in care nu
functioneazS gcoli speciale pentru copii cu deficinele de vedere sau de auz, astfel cE
cele doub unitbti de invS!5m6nt special au o adresabilitate zonalS, care se circumscrie
realizbrii drepturilor copiilor cu dizabilitSli gi cu cerin!e educalionale speciale de a
accesa forme de gcolarizare, inclusiv servicii de cazare gi masE, corespunzdtoare
propriilor nevoi.

Elevii din alte judele ai celor douS gcoli speciale sunt titulari de mEsurE cleprotectie specialS a plasamentului in Centrul reziden!ial pentru copilul cu deficien!e deauz nr. 10 BuzEu gi Centrul rezidenlial pentru copilLl cu deficienle de vedere nr. 1.1



Buz5u, unitS!i de asisten!5 socialS de tip reziden!ial din structura Direc!iei Generale deAsistentb SocialS gi protec[ia Copilului guzbu.

Prin decizie rEmasS executorie, Curtea de Conturi a Rom6niei - Camera de Conturi
BuzSu a stabilit c5 cheltuielile efectuate de cbtre Direclia Generald de Asistenld
socialS 9i Proteclia copilului Buz5u, prin cele douE centre rezidenliale, pentru
furnizarea serviciilor sociale citre acegti copii/elevi din alte judele sunt nelegale, insensul cE nu sunt aferente realizSrii drepturilor la educa!ie specificE ale.opiilor.,
handicap/cu cerinle educa[ionale speciale, ci se incadreazE exclusiv la cheltuieli cufurnizarea de servicii sociale de tip rezidenlial pentru persoane cu handicap av6nd
domiciliul/regedinla in alte judele,

consiliul Judetean Buzdu va aslgura finanlarea cheltuielilor aferente funcliondriiinternatelor gcolare gi cantinelor celor douS unit5li oe inv;lam6nt rpu.LL,.,persona I itate jurid ic5.

MenfionEm cd fiecare dintre cele doud gcoli speciate funclioneazE in acelagi imobilcu fiecare centru rezidenlial corespondLnt, funclie de tipul de dizabilitate alelevi lorlben eficia ri Ior.

Pentru aceste motive de fapt, av6nd in vedere dispoziliile de la art.48-56 dinLegea nr' 1/05.01.2011 a educaliei nalionale, cu moclific5rile 9i completdrile
ulterioare, de Ia art. 16 alin. (6), (7) si art. 17 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind
protectia gi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatb, cu
modificErile gi completdrile ulterioare, cele de la art. 22 alin. (2) Si art. 23-25 din
ordinul nr' 5'573/07.10'2011 al Ministerul educaliei, cercetSrii, tineretului gi sportului
privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a invdlbm6ntului
special 9i special integrat, precum gi cele de la art.30 din Metodologia privind
fundamentarea cifrei de gcolarizare pentru invS!Smdntul preuniversitar de stat,
evidenta efectivelor de pregcolari gi elevi gcolariza[i in unitSlile de invdgdm6nt
particular, precurn gi emiterea avizului conform in vederea organizbrii reletei uniti!ilor
de invEgSm6nt preuniversitar pentru anul gcolar 2077-2O1B,,lprobatb prin Ordinul nr.
5'777/22.11'2016 al Ministerului educaliei nalionale gi cercet5rii gtiinlifice, vE
solicitdm urmdtoarele :

1) Exprimarea avizului pentru infiin!area in structura celor doub gcoli speciale,
Liceul tehnologic special pentru copii cu deficienle auditive BuzEu gi Liceul special
pentru deficienti de vedere Buz5u, a internatelor gcolare gi cantinelor, cu modificarea
in mod corespunzdtor a structurii organizatorice 9i a structurii de func!ii a acestora.

2) Exprimareil avizului conform pentru modificarea structurii relelei gcolare a
invStEmSntului special de la nivelul jude!ului BuzSu pentru anul gcola r 2077-2018,
prin inscrierea la pozi!ia Liceului tehnologic special pentru copii cu deficien!e auditive
BuzSu gi a Liceului special pentru deficienli de vedere Buzdu a specificaliei ,,unitate
de invdg5mSnt special cu internat gcolar gi cantinE,,.

AnexSm, in fotocopie, cele douS hot516ri ale Consiliului Judelean BuzEu invocate
anterior, documentele pe care s-a fundamentat inilierea adoptSrii acestora, precum gi



propuneriile de structurb
aferente, pentru cele dou5

organizatoricE gi state de
internate gcolare gi cantine

functii, cu proiecliile bugetare
care ar urma sb se infiinleze.

Cu stim5,

PRE9EDINTE,

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MI HAI-LAU RENTIU GAVRILA

coNsrLrER JURrDrt,

rArrANA MrRoLi)

sEF SERVrCru,

Ec. LILIANA SOVA

lI*

INSPECTOR

Prof. F

ERAL,

I

^

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREAtu

IL NEAGU
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PROPUNERI NORMARE tNCEPAND CU DATA DE O1.O7.20t7

1, LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII
25,50 norme, astfel:
- director adjunct
- supraveghetor de noapte
- pedagog

CU DEFICIENTE AUDITIVE .

m a gaziner/fu nction a r
- spElStoreasS/lenjereasS/bucStar/muncitor calificat- ingrijitor
- paznic/portar
- sofer
- asistent social
- informatician
- interpret in limbajul mimico gestural

DEFICIENTI DE VEDERE -26,50 norme, astfel:
-1
-4
- 6,5
- 0r5
-5
- 6,:l
-2
-1

PrecizEm c5, normele pot fi transferate de la bugetele consiliilor locale la bugetul
consiliului judetean.

-1
-5
-7
-1
-3
- 2,50
-2
-1
-1
-1
-1

2. LICEUL SPECIAL PENTRU
- director adjunct
- supraveghetor de noapte
- pedagog
- magaziner/functionar
- spdlStoreasS/lenjereasS/bucStar/muncitor calificat- ingrijitor
- paznic/portar
- asistent socia I


