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HOTĂRÂREA NR. 65 

din 27 aprilie 2017 

privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, SAM 
Reghin în „Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, Reghin” 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.8084./20.04.2017 a Direcţiei Economice, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar de Educaţie 
Incluzivă, Nr.3 SAM, Reghin, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 
3909/27.02.2017, 

Ţinând cont de Motivarea privind schimbarea denumirii şcolii din „Centrul Şcolar de 
Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin”, în „Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3, 
Reghin”, Hotărârea Consiliului de Administraţie a CSEI Nr.3 SAM Reghin, 
nr. 09/26.01.2017, respectiv de Avizul Consiliului Local Reghin, documente depuse în 
sprijinul solicitării,  

În conformitate cu art. 61, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv art.2, lit.”c” din Ordonanţa 
Guvernului nr. 63 din 29 august 2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

În baza Ordinului nr. 6564 din 13/13.12.2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire 
a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ 
preuniversitar, Cap.I – Dispoziţii generale, art.4, lit.(i), liniuța 6, art.5, lit.(a) şi (c), 
respectiv art.(6), alin.(1),  

În temeiul prevederilor art.91 alin. (1) lit. „a” şi „d” , coroborate cu cele ale alin. (5) 
lit. „a” pct.1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte:  

Art.1. Denumirea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.3, SAM Reghin se schimbă 
în "Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.3, Reghin". 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.3, 
Reghin, care răspunde de ducerea sa la îndeplinire, precum şi Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE                         Contrasemnează  

Péter Ferenc                SECRETAR  

                                                                                                     Paul Cosma  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2011/hot022_2011.htm#exp
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Nr.8084/20.04.2017 
Dosar VI D/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar de 
Educaţie Incluzivă nr.3, SAM Reghin în „Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă 

nr.3, Reghin” 

 

În baza Deciziei nr. 463 din 27.12.2006, a Inspectorului Școlar Judeţean Mureş, 

(având în vedere hotărârea CA al IȘJ Mureş din 04.12.2006), începând cu data de 

04.12.2006 Școala de Arte şi Meserii pentru Elevi cu Deficienţă Mentală, Reghin s-a 

transformat în Centrul Școlar de Educaţie Incluzivă, Nr.3 SAM, Reghin, unitate care 

şcolariza elevi cu diferite tipuri de deficienţe în clase de arte şi meserii precum şi în 

clase de învăţământ primar şi gimnazial special. 

Începând cu anul şcolar 2009-2010 nu au mai fost cuprinse în cifrele de şcolarizare 

clase de SAM (scoală de arte şi meserii), deşi şcoala a avut clase de SAM până în anul 

şcolar 2013-2014. În continuare, au fost şcolarizaţi elevi cu diferite deficienţe prin 

învăţământul liceal tehnologic (Nivel 1-3 ani), urmat de un an de stagii de pregătire 

practică pentru obţinerea calificării profesionale Nivel 3 (actual).    

Conform art. 21 alin.(1) din Regulamentul-Cadru privind organizarea şi funcţionarea 

centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă, Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011 activitatea de predare-

învăţare-evaluare din centrele şcolare de educaţie incluzivă, se desfăşoară pe 

nivelurile şi formaţiunile de studiu prevăzute la alin. (2)-(5), în baza art. 23 din 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Drept 

urmare, întrucât învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, respectiv învăţământul 

profesional se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul 

Educaţiei Naţionale, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor, instituţia 

are în prezent nivel de studiu şi învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani 

(4 ani de studiu pentru învăţământul profesional special). 

Prin urmare, nemai având clase de SAM, iar profesionalizarea elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale se face prin învăţământ profesional special de 4 ani, nu se mai 

justifică abrevierea SAM în denumirea şcolii. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind modificarea denumirii Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.3, 

Reghin. 

 

PREŞEDINTE                                                                                DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc               Alin Mărginean 

 

 

Întocmit: Mihaela Iordache, consilier 
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