
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Alba, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba 

și Inspectoratul Școlar al Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi 

operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la 

educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale 

speciale 

 

Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 29 iunie 2017; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul 

Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de 

Sănătate Publică Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba încheiat pentru asigurarea 

cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea 

asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe 

educaţionale speciale; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare între Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba și Inspectoratul Școlar al Județului Alba 

încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi 

intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii 

cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale speciale; 

- raportul de specialitate nr. 11612/22 iunie 2017 al Compartimentului unități de 

asistență medicală, socială, învățământ special din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 

Sănătate și protecție socială; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 91 alin. 1 lit. d, art. 91 alin. 1 lit. e, art. 91 alin. 1 lit. f, art. 91 alin. 5 lit. a pnct. 2, 

și art. 91 alin. 6 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

-  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinului comun nr. 1985 din 4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, 

protecției sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1305 din 17 noiembrie 2016 al ministrului 

sănătății și nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor 

cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special; 

În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Județean Alba, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba și 

Inspectoratul Școlar al Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi 

operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la 



educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale 

speciale, cuprins în anexa - parte integrantă a prezentei hotărâri.  

Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Alba – domnul Ion Dumitrel 

să semneze Protocolul de colaborare aprobat la art. 1 al prezentei hotărâri. 

Art. 3. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și 

bugete și Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prin intermediul secretarului Judeţului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Preşedintelui Consiliului Judeţean Alba, Direcției 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, Direcției de Sănătate Publică Alba, 

Inspectoratului Școlar al Județului Alba,  Direcției juridice şi relații publice, Direcției dezvoltare 

și bugete și Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 

 

                         CONTRASEMNEAZĂ 

                PREŞEDINTE,                          SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                        ION DUMITREL                 Vasile BUMBU    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nr. 221 

Alba Iulia, 29 iunie 2017 

 



Anexa la Hotărârea  

Consiliului Județean Alba nr. 221/29 iunie 2017 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN        DIRECȚIA GENERALĂ DE  

      ALBA           ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  

       PROTECȚIA COPILULUI ALBA 

 

 

        DIRECȚIA DE SĂNĂTATE      INSPECTORATUL ȘCOLAR 

                  PUBLICĂ ALBA             AL JUDEȚULUI ALBA 

 

 

Protocol de colaborare între Consiliul Județean Alba, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba și Inspectoratul Școlar al 

Județului Alba încheiat pentru asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru 

evaluarea şi intervenţia integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării 

şanselor pentru copii cu dizabilităţi, și/sau cu cerinţe educaţionale special 

 

 

 Art. 1. Părţile 

A.) Consiliul Judeţean Alba - autoritate a administrației publice locale, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion IC Brătianu, nr. 1, judeţul Alba, reprezentat legal prin domnul 

Ion Dumitrel, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Alba; 

B.) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în 

municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, județul Alba, reprezentată prin domnul 

prof. Sorin Valerian Chirilă, în calitate de director general; 

C.) Direcţia de Sănătate Publică Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, B-dul  

Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, reprezentată prin domnul ec. Dumitru-Alexandru Sinea, în 

calitate de director executiv; 

D.) Inspectoratul Şcolar al Judeţului Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia Str. Gabriel 

Bethlen, nr. 7, județul Alba, reprezentat prin doamna prof. Eugenia Marcela Dărămuş, în calitate 

de inspector şcolar general. 

Art. 2. Cadrul normativ 

 Prezentul Protocol de colaborare are la bază următoarele acte normative/documente: 

a.) Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

b.) Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, 

republicată, cu modificările ulterioare; 

c.) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d.) Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

e.) Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 

decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

f.) Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

g.) Ordinul comun nr. 1985 din 4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, 

protecției sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1305 din 17 noiembrie 2016 al ministrului 

sănătății și nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării 

științifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a 

copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor 

cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special; 

 h.) Ordinul comun nr. 1306 din 17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 1883 

din 14 septembrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor 



vârstnice pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în 

grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora; 

 i.) Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, versiunea pentru 

copii şi tineri (CIF – CT), adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în anul 2007 şi validată 

de România în anul 2012, de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 Art. 3. Abrevieri și semnificații ale termenilor utilizaţi în conținutul prezentului 

protocol 

(1) În înţelesul prezentului protocol de colaborare, termenii şi expresiile folosite au 

următoarele abrevieri: 

a.) Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție = 

A.N.P.D.C.A. 

 b.) Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională = C.J.R.A.E. 

 c.) Cerinţe educaţionale speciale = C.E.S. 

 d.) Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională = C.O.S.P. 

 e.) Comisia pentru Protecţia Copilului = C.P.C. 

 f.) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului = D.G.A.S.P.C. 

 g.) Direcţia de Sănătate Publică = D.S.P. 

 h.) Inspectoratul Şcolar Judeţean = I.Ş.J. 

 i.) Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul Direcţiei Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului = S.E.C.C 

 j.) Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională = S.E.O.S.P. 

 k.) Serviciul Public de Asistenţă Socială = S.P.A.S. 

(2) În înţelesul prezentului protocol de colaborare, termenii şi expresiile folosite au 

următoarele semnificaţii: 

a.) copiii nedeplasabili sunt copiii ale căror deficienţe/afectări funcţionale nu le permit 

deplasarea cu mijloacele de transport în comun sau necesită deplasare în condiţii speciale, de 

exemplu copiii care beneficiază de îngrijiri la domiciliu sau în serviciile rezidenţiale. Aprecierea 

cazurilor nedeplasabile se face de către medicul de familie şi este menţionată în fişa medicală 

sintetică; 

b.) copiii care provin din familii cu venituri insuficiente sunt acei copii din familiile 

beneficiare de venit minim garantat și/sau de alocație pentru susținerea familiei sau care fac 

dovada că nu realizează venituri pe baza unei adeverințe de la ANAF; 

c.) cerinţele educaţionale speciale reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare, 

complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale şi celor 

caracteristice unei anumite deficienţe/afectări sau dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare, 

precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.). Asistenţa complexă fără 

necesităţi educaţionale suplimentare nu defineşte CES; 

d.) dizabilitatea este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 

activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă aspectele negative ale interacţiunii 

dintre individul, copilul sau adultul care are o problemă de sănătate şi factorii contextuali în care 

se regăseşte, respectiv factorii de mediu şi factorii personali. Aprecierea dizabilităţii se face prin 

aplicarea criteriilor biopsihosociale de încadrare în grad de handicap. Termenul de dizabilitate 

este echivalent cu termenul de handicap, dar nu toţi copiii cu dizabilităţi sunt încadraţi în grad de 

handicap, acesta din urmă fiind acordat numai la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal. 

 Art. 4. Dispoziții generale 

 Prin prezentul protocol de colaborare, părţile semnatare se angajează să conlucreze 

pentru asigurarea cadrului conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea şi intervenţia 

integrată în vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru copii cu 

dizabilităţi, si/sau cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării 

lor, incluzând colaborarea interinstituţională şi managementul de caz. 

 Art. 5. Scopul protocolului de colaborare  

 Protocolul de colaborare vizează cel puțin următoarele aspecte:    

  de a stabili proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor nedeplasabili; 

  de a stabili proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor proveniți din 

familii cu venituri insuficiente; 

  de a stabili proceduri interinstituţionale de colaborare între C.P.C. şi C.O.S.P., între 

S.E.C.C./managerul de caz şi S.E.O.S.P. şi între D.G.A.S.P.C. şi I.Ș.J.; 



  de a stabili proceduri comune pentru întocmirea și actualizarea hărții serviciilor de 

specialitate și modalităților de înființare a serviciilor necesare copiilor cu dizabilități și/sau 

C.E.S. din județul Alba; 

  de a stabili cadrul de colaborare între S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. – 

S.E.O.S.P./C.J.R.A.E./I.Ș.J. - DSP și asigurarea schimbului de informații; 

  de a stabili proceduri de soluționare a cazurilor de încălcare a dreptului la educație;  

  instruirea personalului de specialitate implicat în evaluarea copiilor cu dizabilități în 

vederea încadrării în grad de handicap și/sau orientării școlare și profesionale, precum și 

formarea continuă a profesioniştilor care interacţionează cu copiii cu dizabilităţi şi/sau CES, în 

mod particular a membrilor C.P.C. şi C.O.S.P., a personalului S.E.C.C. şi S.E.O.S.P., a 

personalului S.P.A.S. şi a medicilor de familie. 

Art. 6. Durata protocolului de colaborare 

 Prezentul protocol este valabil începând cu data semnării și rămâne în vigoare până când 

părțile convin altfel sau apar modificări legislative care afectează modul de lucru 

interinstituțional. 

 Art. 7.  Proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor nedeplasabili 

 (1) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. 

  primește și înregistrează cererea de evaluare și încadrare în grad de handicap, fişa 

medicală sintetică și ancheta socială, trimise de părintele/reprezentantul legal al copilului, astfel 

încât managerul de caz să asigure coordonarea tuturor demersurilor de evaluare; 

  managerul de caz din cadrul S.E.C.C. asigură coordonarea tuturor demersurilor de 

evaluare cât timp copilul se află în unitatea sanitară abilitată; 

  medicul/psihologul/psihopedagogul din cadrul S.E.C.C. se vor deplasa la domiciliul 

copilului (în funcție de aspectele necesare a fi evaluate) în situația în care afecțiunea copilului nu 

îi permite deplasarea, iar deplasarea acestora este asigurată de către D.G.A.S.P.C. . 

 (2) Atribuțiile D.S.P. 
  în urma aprecierii cazurilor nedeplasabile de către medicul de familie, acesta 

contactează serviciul de ambulanţă sanitară care va asigura transportul gratuit la unitatea sanitară 

abilitată de D.S.P.;  

  asigură transport gratuit la spitalele abilitate de D.S.P., de pe raza judeţului Alba, prin 

serviciul de ambulanţă sanitară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi/sau socială;  

  unitatea sanitară abilitată la care este transportat copilul nedeplasabil este cea mai 

apropiată de domiciliu şi/sau unitatea nominalizată la nivel de judeţ propusă de D.S.P.; 

  se asigură că medicii de familie eliberează gratuit fişa medicală sintetică; 

  se asigură că evaluarea psihologică (unde este cazul), completarea şi eliberarea fişei de 

evaluare psihologică se realizează gratuit de către psihologii din unităţile sanitare, centrele de 

sănătate mintală, staţionarele de zi şi în contract cu cabinetele medicale de psihiatrie pediatrică. 

 (3) Atribuțiile I.Ș.J./C.J.R.A.E.  

  evaluarea educațională se realizează de către cadrul didactic care asigură învățământul 

la domiciliu; 

  evaluarea psihoeducațională are loc în unitatea sanitară abilitată unde a fost transportat 

copilul sau la domiciliul copilului, în funcție de opțiunea părintelui/reprezentantului legal; 

  specialiștii S.E.O.S.P. se vor deplasa la locul convenit pentru evaluare, și comunicat 

lor de către managerul de caz, C.J.R.A.E. asigurând costul transportului specialiștilor. 

 Art. 8. Proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor proveniți din familii cu 

venituri insuficiente 

(1) Atribuțiile Consiliului Județean Alba 

 alocă bugetul necesar pentru asigurarea cheltuielilor pentru transport în cazul copiilor 

cu handicap care provin din familii cu venituri insuficiente la unitatea sanitară abilitată/serviciul 

de evaluare complexă a copilului, în vederea evaluării complexe pentru încadrare în grad de 

handicap și evaluării educaționale pentru orientare școlară/profesională. 

(2) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. 

 primește și înregistrează la S.E.C.C. cererea-tip de evaluare complexă și încadrare în 

grad de handicap (completată de părinți), fișa medicală sintetică şi ancheta socială, trimise de 

S.P.A.S. și face programarea la S.E.C.C. în vederea evaluării complexe a copilului; 

 managerul de caz programează copilul pentru evaluările de specialitate și colaborează 

cu responsabilul de caz din primărie, solicitându-i acestuia ca, împreună cu familia copilului să 



identifice soluția pentru asigurarea prezenței copilului la evaluarea complexă în ziua și locul fixat 

de către S.E.C.C.; 

 dacă în Planul de abilitare-reabilitare specialiștii S.E.C.C. recomandă necesitatea 

orientării școlare și profesionale de către C.O.S.P., managerul de caz, la cererea scrisă a 

părintelui, transmite către C.J.R.A.E., cererea părintelui cu privire la orientarea școlară și 

profesională însoțită de copie, în conformitate cu originalul după următoarele documente: 

certificatul medical, evaluarea psihopedagogică, evaluarea psihologică, ancheta socială. 

Documentele sunt transmise cu scopul  programării copilului pentru evaluarea psihoeducațională 

la S.E.O.S.P., datele privind programarea - locul și data unde se va face evaluarea, urmând a fi 

transmise familiei copilului de către C.J.R.A.E. . 

(3) Atribuțiile I.Ș.J./C.J.R.A.E. 
 în situația copiilor care au nevoie doar de orientare școlară, C.J.R.A.E. colaborează cu 

unitatea de învățământ unde este înscris copilul și cu S.P.A.S. de la domiciliul copilului în 

vederea identificării unei soluții de transport pentru realizarea evaluărilor de specialitate: mijloc 

de transport propriu al S.P.A.S./unității școlare, cumpărarea de bilete de transport în comun ș.a. 

utilizând surse extrabugetare, sponsorizări, donații, parteneriate public-private; 

 în situația copiilor care au nevoie doar de orientare școlară, la solicitarea directă a 

reprezentantului legal/S.P.A.S., personalul CJAP programează copilul la evaluările de 

specialitate realizate de S.E.O.S.P.; 

 pentru a limita deplasările repetate, asistentul social de la C.J.R.A.E. programează 

copilul pentru evaluarea psihoeducațională în cadrul S.E.O.S.P. în aceeași zi în care copilul este 

programat pentru evaluarea la medicul de specialitate; 

 în cazul în care copilul este evaluat în vederea orientării școlare și specialiștii 

S.E.O.S.P. constată suspiciunea unei dizabilități, asistentul social de la C.J.R.A.E., la cererea 

părintelui, va contacta S.P.A.S./S.E.C.C. în vederea programării pentru evaluarea în vederea 

încadrării în grad de handicap. 

(4) Atribuțiile D.S.P. 

 se asigură că medicii de familie eliberează gratuit fişa medicală sintetică; 

 stabilesc și comunică anual, oficial și pe site-ul D.S.P., unităţile medicale abilitate să 

elibereze certificatele medicale model A5; 

 se asigură că eliberarea certificatului medical tip A5 se face gratuit; 

 se asigură că evaluarea psihologică, completarea şi eliberarea fişei de evaluare 

psihologică se realizează gratuit de către psihologii din unităţile sanitare, centrele de sănătate 

mintală, staționarele de zi şi în contract cu cabinetele medicale de psihiatrie pediatrică, iar în 

lipsa psihologilor menționați mai sus, evaluarea se realizează de către psihologii clinicieni din 

cadrul D.G.A.S.P.C. şi S.E.O.S.P.; 

 Art. 9. Proceduri comune pentru întocmirea și actualizarea hărții serviciilor de 

specialitate și modalităților de înființare a serviciilor necesare copiilor cu dizabilități și/sau 

C.E.S. din județul Alba 

 D.G.A.S.P.C., I.Ș.J. și D.S.P. întocmesc harta serviciilor de specialitate din județul 

Alba; 

 harta serviciilor de specialitate trebuie să conțină toate unitățile furnizoare de servicii 

de specialitate funcționale din județ, tipul de servicii oferit, precum și datele de contact ale 

acestor unități; 

 harta serviciilor de specialitate se actualizează la fiecare început de an calendaristic și 

se pune la dispoziția tuturor semnatarilor prezentului protocol; 

 în funcție de analiza situației copiilor cu dizabilități și/sau C.E.S. făcută în raportul de 

activitate anual al S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. și S.E.O.S.P./C.J.R.A.E., D.G.A.S.P.C., I.Ș.J. și D.S.P. 

pot propune înființarea de noi servicii pentru abilitarea/reabilitarea acestor copii. 

Art. 10. Cadrul de colaborare între S.E.C.C. / D.G.A.S.P.C. – S.E.O.S.P. / C.J.R.A.E. / 

I.Ș.J. - DSP și asigurarea schimbului de informații 

(1) Reprezentarea instituțională este asigurată, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, astfel: 

 D.G.A.S.P.C. are desemnat un reprezentant al instituției în C.O.S.P. Alba; 

 Consiliul Județean Alba are desemnat un reprezentant al instituției în C.O.S.P. Alba; 

 I.Ș.J. are desemnat un reprezentant al instituției în C.P.C. și C.O.S.P. Alba; 

 DSP are desemnat un reprezentant al instituției în C.P.C. Alba; 



 Reprezentanții desemnați de D.G.A.S.P.C., D.S.P. și I.Ş.J. în C.P.C. și C.O.S.P. sunt 

responsabili cu implementarea prezentului protocol; 

  (2) C.J.R.A.E./S.E.O.S.P. trimite trimestrial către D.G.A.S.P.C./S.E.C.C. situația copiilor 

orientați școlar și profesional care au și certificat de încadrare în grad de handicap, copie după 

certificatele de orientare școlară a acestor copii și copie după Planul de servicii individualizat;  

  (3) C.J.R.A.E./S.E.O.S.P., în baza cererii părintelui, programează copilul în vederea 

evaluării psihoeducaționale și cere, în scris, de la S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. copie după următoarele 

documente (certificat medical, fișa psihopedagogică, fișa psihologică, ancheta socială), dacă 

părintele nu are copii în conformitate cu originalul după aceste documente;  

  (4) Lunar, S.E.O.S.P./C.J.R.A.E. transmite către D.G.A.S.P.C./S.E.C.C. o cerere 

cuprinzând lista copiilor cu grad de handicap programați pentru orientare școlară care au nevoie 

de copie a documentelor de la dosarul de handicap; 

  (5) S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. trimite, la cererea S.E.O.S.P./C.J.R.A.E., în copie conformă cu 

originalul, documentele (certificatul medical, fișa psihopedagogică, fișa psihologică și ancheta 

socială) de la dosarul de handicap al copilului, în termen de 30 zile lucrătoare de la data 

înregistrării solicitării; 

  (6) S.E.O.S.P./C.J.R.A.E. transmite trimestrial la S.E.C.C./D.G.A.S.P.C. informații 

privind copiii orientați școlar şi profesional, conform fișe de monitorizare emise de 

A.N.P.D.C.A., fișă elaborată împreună cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

 

 Art. 11. Instruirea personalului de specialitate implicat în evaluarea copiilor cu 

dizabilități în vederea încadrării în grad de handicap și/sau orientării școlare și profesionale, 

precum și formarea continuă a profesioniştilor care interacţionează cu copiii cu dizabilităţi 

şi/sau CES, în mod particular a membrilor C.P.C. şi C.O.S.P., a personalului S.E.C.C. şi 

S.E.O.S.P., a personalului S.P.A.S. şi a medicilor de familie 

 (1) Atribuțiile Consiliului Județean Alba 

  asigură, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Alba, suportul material, uman și logistic în 

vederea instruirii personalului S.P.A.S. cu privire la aplicarea prevederilor ordinului și în 

domeniul protecției drepturilor copilului cu dizabilități și/sau C.E.S. .  

(2) Atribuțiile D.G.A.S.P.C. 

   prin S.E.C.C. elaborează/actualizează şi aplică proceduri interne pentru punerea în 

practică a etapelor managementului de caz, care le revin ca responsabilitate, pentru copiii cu 

dizabilităţi şi C.E.S.; 

  pune la dispoziţia S.E.C.C. toate resursele umane, materialele şi mijloacele necesare 

pentru evaluarea copiilor cu dizabilități; 

  organizează sesiuni de instruire a personalului S.E.C.C. prin intermediul formatorilor. 

(3) Atribuțiile D.S.P. 

   informează medicii de familie de pe raza unităţii administrativ-teritoriale cu privire 

la fişa medicală, sintetică; 

   realizează demersurile în vederea informării unităţilor sanitare abilitate să elibereze 

certificatele medicale de tip A5 şi publică lista cu aceste unităţi pe site-ul D.S.P.; 

  organizează sesiuni de instruire a medicilor de familie, a medicilor de specialitate 

pediatrie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică şi neuropsihiatrie infantilă şi a psihologilor 

clinicieni din unităţile sanitare, prin intermediul formatorilor instruiţi din rândul propriului 

personal sau din afara instituţiei; 

   informează asistenţii medicali comunitari, mediatorii sanitari, medicii de specialitate, 

alţii, din unităţile sanitare publice şi private pentru copii, asistenţii sociali din unităţile sanitare 

pentru copii cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 1985 din 4 octombrie 2016 

al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, nr. 1305 din 17 

noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 al ministrului 

educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi 

intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a 

orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în 

vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special. 

(4) Atribuțiile I.Ș.J. 

  prin S.E.O.S.P./C.J.R.A.E. elaborează şi aplică proceduri interne pentru punerea în 

practică a managementului de caz pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau C.E.S; 



  se asigură că în cadrul unităţilor de învăţământ există proceduri prin care se 

realizează evaluarea educaţională prin cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în unităţile 

de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar, dirigintele pentru învăţământul gimnazial şi liceal, în colaborare cu consilierul şcolar şi 

profesorul itinerant şi de sprijin, alţi profesionişti din echipa multidisciplinară;  

  urmăreşte ca în fiecare unitate de învăţământ in care se află copii cu dizabilităţi si/sau 

C.E.S. să existe regulamentul de organizare şi funcţionare cu procedurile privind aprobarea 

prezenţei facilitatorilor în unitatea de învăţământ, precum şi modul de organizare a activităţii 

acestora; 

  asigură instruirea personalului S.E.O.S.P., C.O.S.P. şi al comisiilor interne de 

evaluare continuă, prin intermediul formatorilor instruiţi din rândul propriului personal sau din 

afara instituţiei. 

 Art. 12. Soluționarea litigiilor 
 (1) Părţile vor depune eforturile pentru a realiza, pe cale amiabilă, eventualele 

neînţelegeri sau dispute ce pot interveni între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

responsabilităţilor asumate prin prezentul protocol. 

 (2) dacă divergenţele nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, părţile se pot adresa 

pentru soluţionarea lor autorităţilor competente. 

 Art. 13. Dispoziții finale 
 (1) Prevederile prezentului Protocol vor putea fi modificate, în funcţie de noi cerinţe sau 

condiţii, numai prin act adiţional. 

 (2) Forţa majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă cu condiţia 

comunicării cazului de forţă majoră şi a actelor doveditoare; 

 (3) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării de către toți 

partenerii. 

 (4) Prezentul protocol conţine 6 file şi a fost întocmit în 4 exemplare originale, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 

 (5) Orice document prin care se modifică sau completează precizările prezentului 

Protocol se constituie ca Act adițional și este semnat de către toți semnatarii Protocolului 

constituindu-se ca parte componentă a acestuia. 
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