
                     Proiect 

           Nr. 179 din 23.08.2022  

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de soluționare a 

contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare şcolară şi profesională 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.08.2022, 

 urmare adresei nr. 10176 din 18.08.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, 

înregistrată  la Consiliului Județean cu nr.15516 din 22.08.2022, 
 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 15573 din 

23.08.2022 prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în 

Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare şcolară şi 

profesională,  
 având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 15574 din 

23.08.2022, 

 - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

 în conformitate cu art. 91 alin. (3)-(4), coroborat cu art. 9 alin (3) din Ordinul ministrului 

muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se desemnează doamna/domnul ____________________________ ca reprezentant la 

Consiliului Județean Botoșani în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva 

certificatelor de orientare şcolară şi profesională. 

Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din aparatul de specialitate, 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani şi Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                                      Avizat pentru legalitate: 

              Doina – Elena Federovici                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                        Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _____ din ________2022 



 
Nr. 15573 din 23.08.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

           Doamnelor şi domnilor consilieri, 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva 

certificatelor de orientare şcolară şi profesională. 

Prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului 

sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 s-a aprobat 

metodologia 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 abilitarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 

Potrivit art. 2 alin. (2) din metodologie, înscrierea copiilor cu dizabilităţi şi CES în învăţământul 

special şi special integrat se face numai pe baza orientării şcolare şi profesionale efectuate de Comisia 

de orientare şcolară şi profesională.  

În conformitate cu art. 91 alin. (1)-(6) din metodologie „(1) Eventualele contestaţii privind 

orientarea şcolară şi profesională se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la 

cunoştinţă sub semnătură a certificatului de orientare şcolară şi profesională la SEOSP din cadrul 

CJRAE/CMBRAE. 

(2) În termen de 5 zile de la înregistrarea contestaţiei, preşedintele COSP informează în scris 

conducerea ISJ/ISMB. 

(3) În vederea soluţionării contestaţiei, inspectorul şcolar general al ISJ/ISMB emite o nouă 

decizie de constituire a unei comisii de soluţionare a contestaţiei. Comisia de contestaţii are aceeaşi 

structură prevăzută la art. 9 alin. (3). 

(4) Din comisia de contestaţii nu pot face parte aceeaşi membri care au realizat iniţial 

orientarea şcolară şi profesională. 

(5) În comisia de contestaţii, inspectorul şcolar pentru învăţământul special poate fi înlocuit de 

un alt inspector şcolar din cadrul ISJ/ISMB, iar preşedintele comisiei va fi coordonatorul centrului 

judeţean de asistenţă psihopedagogică. 

(6) Comisia de contestaţii are obligaţia să soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la 

data depunerii şi are următoarele posibilităţi: 

Potrivit art. 9 alin. (3) lit. e), „Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională este numită prin 

decizie a inspectorului şcolar general al judeţului şi are în componenţă:  

e) un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;” 

Prin adresa nr. 10176 din 18.08.2022, înregistrată la Consiliului Județean cu nr.15516 din 

22.08.2022, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani solicită desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva 

certificatelor de orientare şcolară şi profesională. 

Având în vedere cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

 PREŞEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 

act:1382842%20111935967


 
  Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                                                                     

                  Nr. 15574 din 23.08.2022                                                           

                                                                                                                   

                                                                          

               

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului 

sănătăţii şi ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 s-a aprobat 

metodologia 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 abilitarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 

Potrivit art. 2 alin. (2) din metodologie, înscrierea copiilor cu dizabilităţi şi CES în învăţământul 

special şi special integrat se face numai pe baza orientării şcolare şi profesionale efectuate de Comisia 

de orientare şcolară şi profesională.  

În conformitate cu art. 91 alin. (1)-(6) din metodologie „(1) Eventualele contestaţii privind 

orientarea şcolară şi profesională se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la 

cunoştinţă sub semnătură a certificatului de orientare şcolară şi profesională la SEOSP din cadrul 

CJRAE/CMBRAE. 

(2) În termen de 5 zile de la înregistrarea contestaţiei, preşedintele COSP informează în scris 

conducerea ISJ/ISMB. 

(3) În vederea soluţionării contestaţiei, inspectorul şcolar general al ISJ/ISMB emite o nouă 

decizie de constituire a unei comisii de soluţionare a contestaţiei. Comisia de contestaţii are aceeaşi 

structură prevăzută la art. 9 alin. (3). 

(4) Din comisia de contestaţii nu pot face parte aceeaşi membri care au realizat iniţial 

orientarea şcolară şi profesională. 

(5) În comisia de contestaţii, inspectorul şcolar pentru învăţământul special poate fi înlocuit de 

un alt inspector şcolar din cadrul ISJ/ISMB, iar preşedintele comisiei va fi coordonatorul centrului 

judeţean de asistenţă psihopedagogică. 

(6) Comisia de contestaţii are obligaţia să soluţioneze contestaţia în termen de 30 de zile de la 

data depunerii şi are următoarele posibilităţi: 

Potrivit art. 9 alin. (3) lit. e), „Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională este numită prin 

decizie a inspectorului şcolar general al judeţului şi are în componenţă:  

e) un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti;” 

Prin adresa nr. 10176 din 18.08.2022, înregistrată la Consiliului Județean cu nr.15516 din 

22.08.2022, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani solicită desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva 

certificatelor de orientare şcolară şi profesională. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia MARIAN 

 

act:1382842%20111935967

