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| | PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în

Comisia de orientare școlară și profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de
Resurse și Asistenţă Educațională Ialomiţa

   

Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere: _
- Referatul de aprobare nr. 247,7, Z02/-Ţ” din ADA 2021 al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa,
Examinând :

- adresa nr. 199 din 11.02.2021 a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Ialomiţa;

- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 32/28.02.2019 privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientarea Şcolară şi Profesională organizată la nivelul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa;

- Raportul de specialitate nr. 20Ăl |zoe4. din _46-09..2021 al compartimentului
Coordonare Societăţi, Servicii și lastituţii Publice Suboidonate;

- Avizul nr. din „0112021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte,

tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relații externe;

- Procesul verbal nr. din 2021 al Comisiei speciale de numărare a voturilor,
În conformitate cu:

- prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Științifice nr. 5.805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi
intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării
şcolare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi
reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerințe educaţionale speciale;

- prevederile Legii educaţiei naționale nr, 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederileRegulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Ialomiţa,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) Hi. a) din Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţade Urgenţa a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Doamna/domnul se desemnează reprezentantul Consiliului
Judeţean Ialomița în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului
Judeţean de Resurseşi Asistenţă Educaţională Ialomiţa.

Art.2 Pe perioada mandatului, doamna/domnul va beneficia de toate
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de Legea educaţiei naționale nr. 1/2011 cu
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modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei
de e

handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaţionale speciale, precum şi în
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilitățişi/saucerinţe educaţionale speciale.

Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa
nr. 32 din 28.02.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia
de Orientarea Şcolară și Profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de Resurseși Asistenţă
Educaţională Ialomiţa.

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării.

Art.5 Prin grija: Secretarului General al Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre va fi
comunicată, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.) şi, spre ştiinţă, Centrului
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa,
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al
Judeţului”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizat,

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

—

Rd/Qe
ANRP
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Comisia de Orientarea Şcolară și Profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de

Resurse și Asistenţă Educațională Ialomiţa

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune desemnareareprezentantului Consiliului

Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientarea Școlară şi Profesională organizată la nivelul Centrului

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița.

În conformitate cu prevederile art.9 alin. (3) lit. e) din Ordinul Ministerului Educaţiei

Naţionale și Cercetării Ştiinţifice nr, 5805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei

handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi în

vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerințe educaționale speciale, consiliul

județean are obligaţia de a-şi desemna un reprezentat în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională.

În baza prevederilor legale susmenţionate, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Social? a

„solicitat prin adresanr. 199/11.02.2021 desemnarea unui reprezentantal Consiliului Judeţean Ialomița

în cadrul acestei comisii. Raportat la atribuţiile stabilite Comisiei, se recomandă ca reprezentantul

Consiliului Judeţean Ialomiţa să deţină competenţe în domeniul psihopedagogie sau altă ramură cu

relevanță în implementarea activităţilor educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor

generale ale educaţiei, adaptate particularităților individuale şi celor caracteristice unei anumite

deficiențe/dizabilități sau tulburări/dificultăți de învăţareori dealtă natură.

La nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa, prin intermediul

Comisiei de Orientare $Școlară şi Profesională Ialomița, se realizează evaluarea, asistenţa

psihoeducaţională, orientarea/reorientarea şcolară şi profesională a copiilor cu cerințe educaționale

speciale prin identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare

școlară, profesională si şocială a acestora.

În respectarea dispoziţiilor art. 139 alin. (6) şi ale art. 182 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

prezentul proiect de hotărâre, având caracter individual cu privire la persoane, nu poate fi adoptat

decât prin vot secret. |

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun

Consiliului Judeţean Ialomiţa adoptarea hotărârii în formaşi conţinutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE Consiliul Judetean IalomitaDT
00085
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Redactai,

Novac Ramona-Florentina
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Compartiment Coordonare Societăţi, Servicii şi Instituţii Publice Subordonate
Ne967Acela]ae[..46502:...2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa
în Comisia de Orientare Școlară şi Profesională organizată la nivelul Centrului Judeţean de

| Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa se propune
adoptarea unei decizii administrative privitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Ialomiţa în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Ialomiţa. |

Această decizie administrativă are la bază solicitarea Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa sub nr. 3502/2021-R din
11.02.2021, privitoare la ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 9 alin. (3) lit, e) din Ordinul nr.
5805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia
integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare şi
profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şiîn vederea abilitării şi reabilitării
copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. Conform prevederii legale menţionate,
din componenta Comisiei de Orientare Şcolară și Profesională face parte, în mod obligatoriu, şi un
reprezentant al Consiliului Judeţean.

Reprezentantul Consiliului Judeţean Ialomiţa în această calitate este recomandat să fie un
specialist cu studii superioare în domeniul psihopedagogic care desfășoară activităţi de învăţare,
stimulare, compensare şi recuperare cu persoanele cu cerinţe educaţionale speciale integrate în
unităţile de învățământ de masă, în colaborare cu toţi factorii implicaţi. Pe perioada mandatului de
membru în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională, persoana desemnată va duce la îndeplinire
atribuţiile specifice prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr; 1/2011, a Ordinului nr.
5805/1305/1985/2016 şi a celorlalte acte normative incidente domeniului de activitate specific
Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa. De asemenea, persoana
desemnată ca membru în Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională, va beneficia şi de toate
drepturile ce decurg din exercitarea acestei funcţii.

Hotărârea de desemnare a reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de
Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă
Educaţională Ialomiţa va fi adoptată prin vot secret, |

Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamentează, din punct de vedere al
oportunității, necesităţii şi legalităţii, proiectul de hotărâre propus adoptării plenului Consiliului
Judeţean Ialomiţa.

Consilier, Consiliul Judetean ialomitaMarcu Georgiana Elena ||| | || | ||
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CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ
EDUCAȚIONALĂ IALOMIȚA

 

Nr, 199/11.02.2021

Către

   
Consiliul Judeţean Ialomiţa

Conform prevederilor art. 9, alin. (3), literae) din OMENCS nr. 3805 din 23 noiembrie 2016 privind

aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități

în grad de handicap,a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi

în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerințe educaționale speciale, vă rugăm să

desemnați un reprezentant din partea Consiliului Judeţean Ialomiţa care să facă parte din Comisia de

Orientare Școlară și Profesională (COSP) de Ia nivelul judeţuluiIalomiţa.

DirectorCăiElalomiţa,
deo ,

P-(cam elia   
  

Consiliul Judetean ialomita
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