
 
 

 

 

 

SEOSP - Serviciul de Evaluare Complexă și Orientare Școlară si 

Profesională 

  

Conform MMFPSPV nr. 1985/04.10.2016/OMS nr. 

1305/17.11.2016/OMENCS nr. 5805/23.11.2016, privind aprobarea metodologiei 

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:  

Art. 52. (1) SEOSP, în etapa de evaluare complexă a copilului cu CES, are 

următoarele atribuţii:  

a) verifică îndeplinirea condiţiilor şi a documentelor necesare pentru 

orientarea şcolară şi profesională; 

 b) verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o 

unitate abilitată în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;  

c) verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci 

când Fişa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt 

judeţ/sector, dacă se consideră necesar;  

d) programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în 

vederea evaluării psihoeducaţionale;  

e) orientează părinţii/reprezentantul legal la ISJ/ISMB în situaţia în care 

aceştia doresc să viziteze unitatea de învăţământ propusă; 

 f) aplică criteriile de orientare şcolară şi profesională, care sunt prezentate în 

anexa nr. 14;  

g) intervievează părinţii şi copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu 

care consiliază părinţii asupra păstrării documentelor în condiţii de siguranţă;  

h) ţine evidenţa dosarelor care au stat la baza orientării şcolare şi 

profesionale; în acest sens, la nivelul SEOSP se realizează un registru propriu;  

i) înaintează COSP dosarul copilului, care cuprinde documentele menţionate 

la art. 45, la care adaugă fişa de evaluare psihoeducaţională şi raportul sintetic de 

evaluare, precum şi proiectul planului de servicii individualizat la reorientare;  

j) înaintează COSP dosarul copilului fără CES, nedeplasabil din motive 

medicale, la care adaugă raportul sintetic de evaluare. 

 Art. 38. (1) Evaluarea psihoeducaţională se realizează de către SEOSP în 

vederea orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu CES. 

 (2) Evaluarea psihoeducaţională presupune stabilirea nivelului de cunoştinţe 

şi a gradului de asimilare şi corelarea acestora cu posibilităţile şi nivelul intelectual 

al copilului, a nivelului de adaptare la mediul şcolar şi social, precum şi 

identificarea barierelor şi a CES. 



 
 

(3) Sunt necesare investigaţii suplimentare în cazul în care există o 

discrepanţă între nivelul de achiziţii şi nivelul intelectual al copilului, în sfera 

exprimării orale, citit-scris, calcul elementar.  

(4) Rezultatele evaluării psihoeducaţionale se consemnează în fişa de 

evaluare psihoeducaţională, al cărei model este prezentat în anexa nr. 10.  

(5) SEOSP analizează documentele din dosarul copiilor fără CES, 

nedeplasabili din motive medicale, în vederea formulării propunerii de orientare 

şcolară şi profesională pentru şcolarizare la domiciliu sau în spital. 

 

Din SEOSP fac parte: 2 consilieri școlari cu specializare în psihologie și 

atestați în psihologie educațională/psihologie clinică, 2 consilieri școlari cu 

specializare în pedagogie/ psihopedagogie/ psihopedagogie specială, un profesor 

logoped și un asistent social. 

Personalul SEOSP este numit prin decizie anuală de directorul CJRAE până 

la organizarea concursului de angajare conform unei metodologii aprobate de 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

Evaluarea reprezintă un proces complex, continuu și dinamic, realizat cu 

scopul de a cunoaște în profunzime și de a estima din punct de vedere cantitativ și 

calitativ particularitățile dezvoltării, limitele și potențialul 

copilului/elevului/tânărului cu CES.              Scopul evaluării este de a stabili dacă 

elevul/copilul/tânărul are sau nu CES, în vederea orientării școlare și/sau 

profesionale, identificării nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor 

optime de integrare școlară, profesională și socială.  

Finalitatea evaluării este de a orienta decizia și acțiunea educațională și de a 

propune programe ameliorativ-formative pe anumite paliere de dezvoltare, de a 

stabili serviciile educaționale optime în funcție de nevoile specifice ale 

copilului/elevului/tânărului cu CES.  

Beneficiarii serviciilor de evaluare sunt copiii/elevii/tinerii din învățământul 

preuniversitar.  

Orientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu CES - 

este ansamblul de norme, metode și tehnici prin care se asigură educație și formare 

profesională de calitate, în acord cu particularitățile fizice, fiziologice și 

psihologice ale individului.  

Comisia de Orientare Școlară și Profesională este cea care emite certificatele 

de orientare/reorientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din cadrul 

CJRAE.  

Scopul orientării școlare și profesionale vizează valorificarea potențialului 

aptitudinal, a intereselor, aspirațiilor, cunoștințelor, abilităților, deprinderilor și a 

altor particularități psihocomportamentale, precum și consilierea asupra modului 

de integrare socioprofesională adecvată în vederea asigurării egalității de șanse.  

 În scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor 

individuale  



 
 

SEOSP colaborează cu Direcția Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu 

dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu 

cabinete medicale  

  Beneficiarii certificatelor de orientare școlară și profesională sunt:  

– copiii/elevii/tinerii cu certificat de încadrare în grad de handicap 

eliberat de DGASPC (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului)  

– copiii/elevii/tinerii cu CES evaluați de Serviciul de Evaluare și 

Orientare Școlara și Profesională din cadrul CJRAE Mureș. 

 

 

 

 

 

 

 

 


