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                                                DECIZIA  nr. 2914 / 24.09.2020 
 

 

 Inspectorul Școlar General, profesor Gabriel Hârtie, numit prin Ordinul Ministerului 

Educației Naționale nr. 3823/28.04.2017, 

            în temeiul Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

aprobat prin OMECTS nr. 5530/05.10.2011 și modificat prin OMEN nr. 3400/2015, 

            în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare, 

            în temeiul OMECTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 

formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, conform art. 78 (1) 

”activitățile metodico - științifice și psihopedagogice la nivel local, zonal sau județean sunt 

organizate și realizate prin cercurile pedagogice”, 

            urmare a referatului nr. 10298/16.09.2020, întocmit de inspectorul școlar pentru 

minorități naționale, prof. Petronia SCRIPCARIU, prin care s-au aprobat responsabilii 

cercurilor pedagogice la disciplina limba și literatura rromani,  

emite prezenta decizie: 

              Art.1. Se  numesc Responsabilii cercurilor pedagogice la disciplina limba și 

literatura rromani maternă, pentru anul 2020-2021, în următoarea componență: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

responsabilului 

Unitatea de învățământ unde este 

încadrat 

Cercul pedagogic pentru 

care este responsabil 

1.  Adriana 

CIUPERCĂ 

Școala Gimnazială ,,Ion Bojoi’’ 

Flămânzi 

Limba  și literatura rromani 

- maternă 

2.  Larisa AZULUFEI 

 

Școala Gimnazială nr. 2 Botoșani Limba  și literatura rromani- 

maternă  

           

        Art.2. Activitățile cercurilor pedagogice vor fi coordonate de inspectorul școlar pentru 

minorități naționale, prof. Petronia SCRIPCARIU. 

        Art.3. Responsabilii cercurilor pedagogice desemnați la art. 1 vor îndeplini atribuțiile 

prevăzute de legislația școlară în vigoare pentru disciplina limba și literatura rromani. 

        Art.4. Compartimentul secretariat va comunica prezenta decizie tuturor persoanelor 

desemnate pentru a fi dusă la îndeplinire. 

        Art.5. Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 2 zile de la comunicare. 

 

Inspector Școlar General, 

Prof. Gabriel HÂRTIE 
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