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NOTĂ 

privind asigurarea finanțării Comisiei de orientare şcolară şi profesională și 
Serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională din cadrul 

C.J.R.A.E. 
 
 

Prin Ordinul emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Şi 
Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale Şi 
Cercetării Știinţifice nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 a fost stabilită  
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 în vederea abilitării şi reabilitării copiilor 
cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special. 

Conform ordinului menționat din Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi 
profesională (SEOSP) fac parte: 2 consilieri şcolari cu specializare în psihologie şi 
atestaţi în psihologie educaţională/psihologie clinică, 2 consilieri şcolari cu 
specializare în pedagogie/psihopedagogie/psihopedagogie specială, un profesor 
logoped şi un asistent social. Aceștia sunt numiți prin decizie anuală de directorul 
CJRAE/CMBRAE până la organizarea concursului de angajare conform unei 
metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
(MENCS). 
     Comisia de orientare şcolară şi profesională (COSP) este numită prin 
decizie a inspectorului şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti şi are 
în componenţă: 
    a) directorul CJRAE/CMBRAE, preşedinte al comisiei; 
    b) inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat, 
vicepreşedinte al comisiei; 
    c) un reprezentant al CJRAE/CMBRAE, membru al consiliului de administraţie 
şi un reprezentant al MENCS, pentru Bucureşti; 



    d) un reprezentant din partea DGASPC judeţean/un reprezentant din partea unei 
DGASPC de sector pentru municipiul Bucureşti; 
    e) un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti; 
    f) un reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate 
juridică, respectiv unitate de învăţământ special şi centru şcolar de educaţie 
incluzivă; 
    g) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale de profil acreditate, cu 
rol de observator. 

Art. 9 alin. (8) face precizarea că Finanţarea posturilor în cadrul SEOSP şi 
finanţarea COSP se vor realiza de către consiliul judeţean/al municipiului 
Bucureşti, prin CJRAE/CMBRAE. 

 Art. 87 lin. (7) din ordin vorbește de salarizarea membrilor comisiei, care 
se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de şedinţă. 

 
Pe de altă parte, prin O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene art. 39 alin. (1) se stipulează 

     Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 
din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 
2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se 
asigură, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, finanţarea 
cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în 
bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, 
precum şi contribuţiile aferente acestora, precum şi diferenţele salariale 
prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale 
cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 
2008 - 13 mai 2011. 

Totodată trebuie să ținem cont și de următoarele aspecte: Respectând 
principiul ierarhiei și forței juridice a actelor normative, Ordinul de ministru se 
situează în ierarhia actelor normative mai jos decât o lege, o ordonanța a 
Guvernului sau o hotărâre a Guvernului, fiind de regulă dat în aplicarea unui act cu 
forţă juridică superioară . 

  In cazuri excepţionale, de urgenţă, Guvernul poate emite ordonanţe de 
urgenţă prin care se modifică legea, inclusiv cea organică, până la aprobarea sau 
respingerea acestora în Parlament. Ca şi legile emise de Parlament, ordonanţele 
Guvernului pot fi atacate ca neconstituţionale numai în faţa Curţii Constituţionale. 



 Ordinele si instrucțiunile emise de miniștri, după o anumita procedura, sunt 
acte administrative subordonate tuturor celorlalte acte normative cu forța juridica 
mai mare (Constitutie, legi, ordonanțe ale Guvernului, ordonanțe de urgenta ale 
Guvernului, hotarari ale Guvernului), adică trebuie să fie în concordanţă cu ele, 
potrivit ierarhiei actelor juridice.Toate aceste acte normative, emise de miniştri, din 
punct de vedere teritorial,se aplică în toată ţara, însă din punct de vedere 
material,numai în domeniile ce le-au fost rezervate şi pe care le reglementează 
ministerul respectiv. 

 Ordinul poate fi contestat pentru nelegalitate în faţa instanţei de contencios 
administrativ. 

 Prin urmare, un ordin nu poate conţine reglementări contrare unei legi sau 
unui act normativ de forța juridica superioara şi nici nu poate depăşi cadrul fixat de 
aceasta . 

 Având în vedere cele mai sus prezentate, vă rugăm să analizăm cum 
procedați la nivelul fiecărui județ. 

 

PREȘEDINTE, 

Nicoleta ANTON 


