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Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională (SEOSP)

SEOSP oferă servicii de:

Evaluare

Asistență psihopedagogică. 

Orientare școlară și profesională elevilor cu 
cerințe educaționale speciale și familiilor 
acestora.

SCOPUL Identificarea nevoilor specifice ale acestor elevi și asigurarea condițiilor optime 
de integrare școlară, profesională și socială.

RECOMANDĂRI
• Integrare în învățământ de masă cu profesor itinerant de sprijin / cu facilitator
• Învățământ special
• Învățământ la domiciliu
• Școlarizare în spitale



Care sunt atribuțiile Serviciului de Evaluare 
Orientare Școlară și Profesională?

Analizează documentele aflate 
la dosar din punct de vedere 

multidisciplinar 

Asistentul social din cadrul 
SEOSP prezintă cazul în 

comisla de orientare școlară și 
profesională

Evaluează copilul din punct de vedere 
psihologic și pedagogic, stabilește nivelul de 

cunoștințe și gradul de asimilare a 
informațiile și corelarea acestora cu nivelul 

intelectual al copilului, al nivelului de 
adaptare la mediul școlar și social precum și 

identificarea barierelor și cerințelor 
educaționale speciale.

Intervievează părinții sau 
reprezentantul legal, ocazie cu 
care îi consiliază asupra formei 
de școlarizare potrivită pentru 

nivelul de dezvoltare al copilului

Întocmește fișa de evaluare 
psihoeducațională și raportul 
sintetic cu recomandarea de 

orientare școlară

1.

2.

3.

4.

5.



Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP)
Competențe

Analizează documentele din dosar și recomandarea 
SEOSP  

Aprobă planul de servicii 
individualizat

Ia decizia finală și emite certificatul 
de orientare școlară și profesională.

You can simply impress your audience and add a unique zing 
and appeal to your Presentations. 

SCOPUL orientării școlare vizează valorificarea potențialului aptitudinal, al intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, 
depinderilor și a altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului de integrare 

socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse.



Legislație
Legea nr. 1/ 2011 – Legea educației naționale
Ordin nr. 5573/2011 - Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a învãţãmântului special şi special integrat
Ordin nr. 5574/2011 - Metodologii privind organizarea 
serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii si 
tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă
Ordin nr. 5086/2016 - Aprobarea Metodologiei-cadru 
privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de 
grupe/clase în spitale
Ordin nr. 1985/2016 - Metodologia pentru evaluarea și 
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu 
dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și 
profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 
precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 
dizabilități și/ sau cerințe educaționale speciale
Ordin nr. 3124/2017 - Metodologiei pentru asigurarea 
suportului necesar elevilor cu tulburări de învățare
Legea Nr.151/2010 – privind serviciile specializate 
integrate de sănătate, educație  și sociale adresate  
persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări 
de sănătate mentală asociată
Ordin nr. 5194/ 2016 – pentru aprobarea normelor 
metodologice și aplicarea legii nr 151/2010

https://www.cjraetm.ro/images/Documente/lege_nr_1_2011_Legea_Educatiei%20_Nationale.pdf
https://www.cjraetm.ro/images/Documente/ORDIN_5573_2011.pdf
https://www.cjraetm.ro/images/Documente/ORDIN_5574_2011.pdf
https://www.cjraetm.ro/images/Documente/ordin_5086_2016.pdf
https://www.cjraetm.ro/images/Documente/ORDIN_1985_2016.pdf
https://www.cjraetm.ro/images/Documente/Ordin_3124_2017.pdf


Acte necesare întocmirii dosarului pentru elevii cu 
CES

DOSAR

ELEV  CES

6. Certificatul medical A5 de la medicul de 
specialitate (valabil 12 luni) 

1.O copie a actului de identitate a copilului 
(certificat de naștere/ carte de identitate).

3.O copie a documentului care face 
dovada că persoana care depune cererea 

este reprezentantul legal cl copilului.

2.Copii ale actelor de identitate ale 
părinților/ reprezentantului legal.

5. Fișa medicală sintetică de la medicul de 
familie.

4. Ancheta socială de la SPAS din cadrul 
primăriei de domiciuliu (document valabil 6 
luni)

7. Fișă evaluare psihologică completată de 
psiholog clinician (valabilă 3 luni) 

8. Fișă psihopedagogică completată și 
semnată de școală

9.Copia foii matricole și adeverința care 
atestă înscrierea copilului în unitatea de 
învățământ

10. Copie după certificatul de orientare 
școlară vechi (dacă este cazul)

11. Sentință de divorț părinți (dacă este 
cazul)

12. Certificat deces părinți (dacă este 
cazul).

13. Certificat de încadrare în grad de 
handicap (dacă este cazul).



Beneficiari

Copii, elevi și tineri 
propuși  spre evaluare la 

solicitarea părinților, 
cadrelor didactice, 

profesorului consilier 
școlar sau profesorului 

itinerant de sprijin.  Here

Copii, elevi și tineri 
propuși spre evaluare de 
către comisiile interne de 
evaluare continuă  (CIEC)

Copii, elevi și 
tineri cu CES 

din învățământul 
special și special 

integrat



Care sunt etapele obținerii certificatului de orientare școlară și 
profesională

Seaș
wndșlkqwngewăergnaslkd

.  . 

Fișă 
psihopedagogică

Adeverință elev

Copie foaia 
matricolă

. 

Evaluare și 
analiză dosar sau 
copil, după caz. 
Interviu părinți/ 
reprezentant 
legal.

SPAS

Medic de familie

Medic specialist

Școală

SEOSP

.   Orice profesionist 
care interacționează cu 
un copil cu dizabilități si 

sau CES (cadrul 
didactic, profesorul 

consilier școlar,  
profesorul itinerant și de 

sprijin, psihologul, 
medicul de familie, 

asistentul social) 
informează familia și 

recomandă întocmirea 
dosarului de orientare 
școlară și profesională

Recomandarea 
profesioniștilor

Ancheta 
socială

Fișa medicală 
sintetică

Certificat 
medical A5
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Prezentare caz în 
cadrul comisiei de 
orientare școlară și 
profesională.
Luarea deciziei de 
către COSP.
Emiterea 
certificatului de 
orientare școlară și 
profesională

COSP



Care sunt criteriile de orientare școlară și profesională pentru 
copiii cu cerințe educaționale speciale?

START

a) Prioritară este integrarea în învățământul de masă

b) Opțiunea părinților/ reprezentantului legal

c) Recomandări ale profesioniștilor implicați în 
evaluare: psiholog clinician, medicul de specialitate, 
cadrul didactic.

d) Analiza dosarului și evaluarea psihoeducațională 
realizată de către echipa SEOSP



Ce trebuie să facă școala după emiterea certificatului de 
orientare școlară și profesională?

Planul de se
rvic

ii 

individ
ualiza

t (P
SI)

•Directorul unității de învățământ în care este încadrat elevul cu cerințe 
educaționale speciale numește responsabilul de caz servicii psihoeducaționale în 
termen de 5 zile de la primirea Certificatului de orientare școlară.

•Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale elaborează Planul de servicii 
individualizat, cu consultarea SEOSP, a profesioniștilor care au realizat evaluarea 
complexă, a părinților/reprezentantului legal, precum și a copilului, în funcție de 
gradul său de înțelegere și adaptat tipului de dizabilitate. 

•Planul de servicii individualizat se realizează în termen de 30 de zile de la numirea 
responsabilului de caz servicii psihoeducaționale și este transmis spre avizare 
Comisiei de Orientare Școlară (COSP) din cadrul C.J.R.A.E.. 

•Obiectivul planului de servicii individualizat este de a facilita integrarea şcolară şi 
profesională şi de a valorifica potențialul intelectual, emoțional și aptitudinal al 
copilului, contribuind astfel la incluziunea social.

http://cjraeolt.ro/wp-content/uploads/2020/09/PSI-Nume-Prenume-elev.doc
http://cjraeolt.ro/wp-content/uploads/2020/09/PSI-Nume-Prenume-elev.doc


Responsabilul de caz pentru servicii psihoeducaționale este:

a) profesorul itinerant şi de sprijin 
pentru elevul cu CES integrat 
în învăţământul de masă;

b) profesorul de 
psihopedagogie specială cu 
funcţia de diriginte pentru 
elevul cu CES din 
învăţământul special;

c) cadrul didactic cu funcţia de diriginte  
pentru elevul cu CES înscris într-o unitate 
de învăţământ de masă, școlarizat la       
domiciliu sau în spital;

d) cadrul didactic cu funcţia de diriginte/ cadrul didactic 
care desfăşoară activitatea de instruire pentru elevul cu 
CES înscris într-o unitate de învăţământ special, 
şcolarizat la domiciliu sau în spital.



Care sunt atribuțiile responsabilului 
de caz servicii psihoeducaționale?

1. Elaborează planul de servicii individualizat, în cel mai scurt 
timp de la încheierea evaluării, în colaborare cu cadrele 
didactice care predau elevului cu CES.

2.Identifică serviciile și inervențiile necesare precum și 
perioada de implementare, în acord cu rezultatele evaluărilor

3. Se asigură că serviciile și intervențiile recomandate 
corespund nevoilor reale și priorităților copilului și familiei 
sale.

4. Se asigură că familia și copilul au acces efectiv la serviciile 
și intervențiile recomandate

5. Identifică persoanele responsabile în furnizarea serviciilor 
și intervențiilor, trecând în plan numele complet și datele de 
contact ale acestora.

6. Transmite planul de servicii individualizat în original 
ștampilat și semnat de director și responsabilul de caz, către 
SEOSP, care avizează planul iar apoi este aprobat de către 
COSP.



• Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ 
special sau de masă, beneficiază de asistență socială constând în asigurarea alocației 
zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a 
încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a 
copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru 
copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a 
municipiului București de asistență socială și protecția copilului.(sunt precizate în 
modelul planului de servicii).

• Pentru copii/elevii/tinerii care beneficiază de o măsură de protecție specială (se află în 
plasament la un centru de plasament/la un asistent maternal/în familia extinsă/altă persoană 
sau au instituită tutelă) la Drepturi/beneficii  de asistență socială pentru copiii cu CES 
se va menționa: ”Beneficiază de măsura de protecție specială de ………….”                 
(se precizează măsura de protecție și persoana sau instituția desemnată pentru aceasta).

Drepturi/beneficii  de asistență socială pentru copiii cu CES:



Completare plan de servicii individualizat

Tipul de serviciu/intervenție: 

Instituția responsabilă: 

Obiectivele: 

Data de începere:

• se completează doar acele servicii de care are nevoie 
copilul/elevul/tânărul și care se pot acorda, conform planului cadru/ 
serviciilor disponibile/ serviciilor prevăzute în Certificatul de orientare 
școlară, în funcție de tipul de orientare școlară de care beneficiază 
elevul (învățământ de masă/ clasă specială integrată/ învățământ 
special/ școlarizare la domiciliu).

• e precizează instituția în care este angajată persoana care furnizează serviciul 
(consilieri școlari, logopezi – CJRAE Alba, profesor de sprijin – CSEI Alba Iulia). 
Pentru copiii cu certificat de handicap gradul grav pentru care se prevede 
facilitator pe coloana ”Instituția responsabilă” se va preciza ”Familia”.

• ”Data emiterii certificatului de orientare școlară și profesională”

• pot fi precizate aproximativ 5 obiective/ disciplină/ serviciu, care sunt 
formulate în termeni ce vizează performanțele, competențele, abilitățile pe 
care cadrul didactic/ consilierul/ consideră că elevul poate să le achiziționeze/ 
dezvolte în perioada de valabilitate a certificatului (de ex. dezvoltarea…., 
consolidarea…, însușirea……, exersarea…). 

Perioada de valabilitate: • ”Perioada de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională”



Facilitatorul
.

Cine poate fi facilitator?
Facilitatorul este persoana care participă la cursurile școlare alături de un minor cu handicap grav. El poate fi 
unul dintre părinți, asistentul personal pentru copiii cu grad de handicap grav, o persoană numită de părinți față 
de care copilul are dezvoltată o relație de atașament sau un specialist recomandat de părinți/reprezentant legal. 
Numirea de către părinți/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia în planul de 
abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaționale. Includerea facilitatorului în plan se face la 
solicitarea părinților/reprezentantului sau la recomandarea unui specialist.

c) facilitarea relației copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de 
curs;

d) sprijin la efectuarea exercițiilor predate, în timpul orelor de 
curs;

b) facilitarea relației copilului cu colegii, în timpul orelor de curs și 
în pauze;

a) supravegherea și îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în 
pauze și în cursul activităților extrașcolare;

f) facilitarea relației cu colegii și profesorii în cursul 
activităților extrașcolare;

g) colaborarea cu părinții/reprezentanții legali.

e) colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul 
itinerant și de sprijin și cu alte cadre didactice și profesioniști din 
școală;



Elementele planului de 
intervenție personalizat:

PIP (Planul de intervenție personalizat)
Planul de intervenție personalizat (P.I.P.) este un instrument de 

planificare și coordonare extrem de util, ce vizează intervenții de natură să 
asigure învățarea și dezvoltarea, ca răspuns la cerințele multiple și complexe 
ale copilului. El reprezintă un document de lucru elaborat pentru a sprijini 
copilul în învățare, identificând pe de-o parte dificultățile de învățare 
existente și avansând pe de altă parte modalitățile concrete de intervenție în 
vederea depășirii acestora și atingerii unor scopuri de învățare și dezvoltare.

- informațiile de 
bază: precizează datele 
de identificare ale 
copilului;

- informații referitoare la starea 
actuală a copilului: vizează precizarea 
stării de sănătate, o prezentare sintetică a 
dificultăților de învățare existente precum 
și evidențierea mai ales a abilităților, 
deprinderilor și capacităților ce pot 
constitui puncte de plecare în intervenție 
și precizarea eventualelor programe de 
stimulare, intervenții pe care copilul le-a 
parcurs anterior (consiliere, medicale, 
logopedice…).



Elementele planului de intervenție personalizat:

PIP (Planul de intervenție personalizat)

- planificarea intervenției: precizarea scopurilor, anticiparea resurselor de timp și constituirea echipei de 
intervenției.

Scopurile fixate, având un grad mediu de generalitate, vizează comportamente de dezvoltare, învățare mai 
complexe ce presupun un timp mai îndelungat și care de regulă au o determinare multiplă.

Exemplu

• formarea unor deprinderi de autonomie personală sau  copilul va deveni mai autonom;

• dezvoltarea vocabularului și a exprimării cu ajutorul propozițiilor dezvoltate sau  copilul va comunica folosind 
propoziția dezvoltată.

Numărul acestora într-un PIP trebuie să fie de 3 maxim 4, selectarea lor vizând întotdeauna nevoile esențiale și 
stringente ale copilului.

Anticiparea resurselor de timp alocate vizează data începerii administrării, intervalul de timp în care se derulează 
intervenția și data evaluării și reproiectării programului.

Echipa de intervenție se referă la implicarea tuturor celor care pot veni în sprijinul depășirii dificultăților 
copilului, din cadrul acesteia putând face parte după caz cadrul didactic de la clasa/grupa, cadrul didactic de sprijin, 
logopedul, psihologul consilier și nu în ultimul rând părinții ce trebuie cu necesitate cooptați și făcuți parteneri în 
activitatea derulată.



Elementele planului de intervenție personalizat:

PIP (Planul de intervenție personalizat)

-punerea în practică: - vizează intervenția propriu-zisă și specifică în termeni cât mai concreți, modalitățile de 
lucru efective derulate in vederea atingerii scopului. Este important ca activitățile propuse să se adreseze nevoilor 
copilului și să fie adaptate capacităților lui iar obiectivele formulate să fie foarte precise, realiste, măsurabile precizând 
clar pragul reușitei pe scara achizițiilor.

Ex. copilul va fi capabil sa denumească în imagini folosind propoziția dezvoltată minim 5 din cele 7 acțiuni 
curente reprezentate.

Referindu-ne la strategia derulată, aceasta presupune stabilirea acțiunilor și mijloacelor folosite pentru a atinge 
obiectivele și, de asemenea, cine acționează, când se intervine și cum se derulează acestea pentru a fi eficiente.

Rezultatele obținute, consemnate riguros, dau imaginea completa a achizițiilor făcute în raport cu scopurile și 
obiectivele formulate și constituie în același timp punct de plecare pentru elaborarea viitoarelor intervenții.

- analiza rezultatelor parțiale – un PIP durează de obicei minim 90 de zile cu o etapa de evaluare și analiza a 
rezultatelor parțiale la mijlocul derulării sale deci, la aproximativ 45 de zile, permițând în acest fel aprecierea gradului 
în care copilul a atins obiectivele învățării cât și eficiența strategiilor utilizate. Acum este momentul revizuirii acestora 
și al luării deciziilor privind continuarea PIP.

Aceasta revizuire, în cazul în care programul întreg este estimat a dura mai mult, nu trebuie sa depășească o 
perioadă mai mare de 90 de zile.



Cui i se adresează planul de intervenție personalizat?

PIP (Planul de intervenție personalizat)

Un PIP trebuie conceput pentru orice copil care are nevoi suplimentare față de cei 
care participă la lecțiile obișnuite. Avem în vedere aici sfera largă a dificultăților de 
învățare ce se referă la copii care pot fi încadrați sau nu într-o categorie de handicap, 
profesorul trebuind să-și adapteze metodele la cerințele lor, abordarea unor metode 
individualizate trebuind să pornească de la patru ipoteze de bază :

1. toți copiii au puncte tari și puncte slabe;
2. combinarea acestora se află la originea capacității de a învăța sau nu;
3. aceste puncte forte pot fi cunoscute;
4. învățarea se poate axa pe deficiențele procesului în sine sau pe punctele tari și cele 

slabe.



• PEI este un instrument de planificare, predare și evaluare.

• PEI trebuie să stea la baza procesului de planificare a intervenției pentru fiecare copil cu cerințe 
educaționale speciale.

• Planurile educaționale individuale trebuie să fie planuri de predare – învățare care să specifice:

• „CE“ trebuie predat copiilor

• „CUM“ trebuie predat

• „CÂND“ sau la ce interval trebuie introduse cunoștințe particulare, elemente de înțelegere și deprinderi, 
prin activități suplimentare sau diferențiate față de cele prevăzute pentru toţi copiii, printr-o programă 
diferențiată. PEI reprezintă un document de planificare structurată şi personalizată a unor obiective 
specifice de învățare și de adaptare a cerințelor curriculare la nivelul de dezvoltare al copilului cu CES.

• PEI este un document de lucru pentru întreg personalul didactic.

• PEI trebuie să fie accesibil și să poată fi înțeles de toți cei care lucrează cu astfel de plan.

.

Ce este Planul Educațional Individual?



Când se utilizează planul 
educațional individual?

• PEI se utilizează pentru a planifica:

• Acțiuni de intervenție timpurie sau acțiuni de intervenție 
ulterioară

• Acțiuni de intervenție în școală sau extrașcolare

• Acțiuni de intervenție pentru elevii declarați ca fiind elevi cu 
cerințe educaționale speciale

Ce trebuie să cuprindă un Plan Educaţional Individual?

PEI trebuie să se concentreze pe trei - patru obiective 
individuale principale și trebuie să conțină informații despre:

• Set de obiective pe termen scurt urmărite pentru sau de 
copil;

• Strategiile de predare utilizate;

• Asigurarea măsurilor funcționale necesare;

• Termene de evaluare a planului individual;

• Criteriile de succes și/ sau de renunțare la plan

• Rezultate obținute (consemnate la termenele de evaluare a 
planului

• Setul de obiective și strategiile utilizate trebuie să se 
bazeze pe punctele forte și realizările/ succesele elevului.

.



Planurile educaţionale individuale se concentrează pe:

• Trei-patru obiective individuale principale, identificate pentru a ajuta la 
realizarea nevoilor individuale ale elevului  și a priorităților particulare 
ale acestuia;

• Obiectivele trebuie să aibă legătură cu ariile cheie din comunicare, citire 
(limba română), aritmetică, (matematică) precum şi cu aspecte legate de 
comportament sau de capacitățile/ abilitățile fizice ale elevului;



MULȚUMIM !


