
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT  DE HOTĂRÂRE

   privind   desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în 
Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov.

Având în vedere:

-  Adresa  nr.  ...........,  înregistrată  la  Consiliul  Judeţean  Ilfov  cu  nr. 

............................................;

- Art. 50 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

- Ordinul nr. 6552/2012 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului 

pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  evaluarea,  asistenţa  psihoeducaţională, 

orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu 

cerinţe educaţionale speciale;

-  Expunerea de motive a Preşedintelui şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

Ilfov înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. __________ 2012;

-  Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 

înregistrat cu nr. _____________.2012;

- Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

-   Raportul   de  avizare  al  Comisiei  de  învăţământ,  sănătate,  familie,  protecţie 

socială, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;



În  temeiul  art.45,  alin.5,  art.91,  alin.1,  lit.f),   art.97,  alin.1  din  Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1   Prin  prezenta  se  desemnează  dl/d-na  ___________________,  ,  în 

calitate  de  reprezentant  al  Consiliului  Judeţean  Ilfov  în  Comisia  de  Orientare 

Şcolară  şi  Profesională  din  cadrul  Centrului  Judeţean  de  Resurse  şi  Asistenţă 

Educaţională Ilfov. .

Art.2 Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov prin direcţiile de specialitate 

va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE,
                                            Marian Petrache

Avizează,

SECRETAR AL  JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

Nr. _____ 
Din ____________ 2012



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE

Nr. ____/_________ 2012

În  Monitorul  Oficial  al  României  nr.  45  din  data  de  19.01.2012,  a  fost 

publicat  Ordinul  nr.  6552/2012 al  ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  evaluarea,  asistenţa 

psihoeducaţională,  orientarea  şcolară  şi  orientarea  profesională  a  copiilor,  a 

elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale;

Potrivit  art.  1,  alin  (1)  din  prevederea  legală  sus  menţionată: În  vederea 

evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării şcolare şi orientării profesionale  

a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, se infiinţează  

serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit  in continuare  

SEOPS,  in  cadrul  centrelor  judeţene  de  resurse  şi  de  asistenţă  educaţională  

(CJRAE), respectiv al Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă  

Educaţională (CMBRAE). 

Alin. (6) Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor,  

elevilor  şi   a  tinerilor  cu  cerinţe  educaţionale  speciale  aparţine  comisiei  de  

orientare şcolară şi profesională, denumită in continuare COSP, la propunerea 

SEOPS din cadrul CJRAE, respectiv CMBRAE.



Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor/elevilor/tinerilor  cu 

cerinţe educaţionale speciale se realizează de către Comisia de Orientare Şcolară şi 

Profesională, denumită COSP, numită prin decizie a inspectorului şcolar general al 

judeţului  /al  municipiului  Bucureşti,  la  propunerea  SEOSP  din  cadrul 

CJRAE/CMBRAE. 

Conform art . 32 “ Componenţa comisiei este următoarea:

a). directorul CJRAE, preşedinte al comisie;

b) inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat;

c) un reprezentant din partea direcţiei generale de asistenţă socială;

 d) un reprezentant din partea consiliului judeţeaan/ al municipiului Bucureşti;

e)  un  reprezentant  din  partea  fiecărei  instituţii  de  învătământ  special  cu 

personalitate juridică;

f) un asistent social din cadrul SEOSP,cu rol de secretar al COSP.

Faţă  de  cele  precizate,  propunem  desemnarea  unui  reprezentant  al 

Consiliului Judeţean Ilfov în calitate de membru al Comisiei de Orientare Şcolară 

şi Profesională.

Având în vedere cele mai sus prezentate, am iniţiat Proiectul de Hotărâre 

alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE, 

                Marian Petrache

VICEPREŞEDINTE,                                                     VICEPREŞEDINTE,
    Mihai Barbu                                   Cristina Manicea



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ____/________________ 2012

RAPORT

În  Monitorul  Oficial  al  României  nr.  45  din  data  de  19.01.2012,  a  fost 

publicat  Ordin  nr.  6552/2012  al  ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 

sportului  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  evaluarea,  asistenţa 

psihoeducaţională,  orientarea  şcolară  şi  orientarea  profesională  a  copiilor,  a 

elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale;

Potrivit  art.  1,  alin  (1)  din  prevederea  legală  susmenţionată: În  vederea 

evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării şcolare şi orientării profesionale  

a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, se infiinţează  

serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit  in continuare  

SEOPS,  in  cadrul  centrelor  judeţene  de  resurse  şi  de  asistenţă  educaţională  

(CJRAE), respectiv al Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi de Asistenţă  

Educaţională (CMBRAE). 

Alin. (6) Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor,  

elevilor  şi   a  tinerilor  cu  cerinţe  educaţionale  speciale  aparţine  comisiei  de  

orientare şcolară şi profesională, denumită in continuare COSP, la propunerea 

SEOPS din cadrul CJRAE, respectiv CMBRAE.



Orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor/elevilor/tinerilor  cu 

cerinţe educaţionale speciale se realizează de către Comisia de Orientare Şcolară şi 

Profesională, denumită COSP, numită prin decizie a inspectorului şcolar general al 

judeţului  /al  municipiului  Bucureşti,  la  propunerea  SEOSP  din  cadrul 

CJRAE/CMBRAE. 

Conform art. 32 “ Componenţa COSP  este următoarea:

d)  un  reprezentant  din  partea  consiliului  judeţean/  al  municipiului  

Bucureşti.”

Faţă de  prevederile sus menţionate, am întocmit prezentul raport pentru a 

insoţi proiectul de hotărâre alăturat.
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