
 

  

 

 

HOTĂRÂRE 

 cu privire la: aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul 

Județean Olt, Direcția de Sănătate Publică Olt și Inspectoratul Școlar Județean 

Olt prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice nr.1985/1305/5805/2016 

                   

 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr.10589/19.10.2017 referitoare la Proiectul de Hotărâre 

nr.10590/19.10.2017; 

- Raportul comun al Serviciului Administrație Publică, Relații cu Consiliile 

Locale și Monitorul Oficial a Județului și al Serviciului Juridic-Contencios 

nr.10591/19.10.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, Activitate Ştiinţifică, Sănătate 

Familie, Protecţie Copii şi Culte nr.10746/25.10.2017; 

- Raportul Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii 

Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii nr. 

10768/25.10.2017; 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr. 

73576/06.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 

10071/06.10.2017; 

- Adresa Inspectoratului Școlar Județean Olt nr.11992/12.10.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt sub nr. 10360/13.10.2017; 

- Adresa Direcției de Sănătate Publică Olt nr. 7948/16.10.2017, înregistrată la 

Consiliul Județean Olt cu nr. 10456/17.10.2017; 

- Prevederile art. 41 alin. (1) și alin. (3), art. 92, art. 95 și art. 99 din Ordinul 

Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, al 

Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației Naționale și Cercetării 

Științifice nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

 



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; 

-  Prevederile art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea 

și funcționarea comisiei pentru protecția copilului,  

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. e) și alin. (6) lit. a), art. 97 alin.(1), 

art.98 coroborat cu art.45 alin.(2) lit. f) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art.1. - Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Olt, 

Direcția de Sănătate Publică Olt și Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru 

implementarea prevederilor Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Educației Naționale 

și Cercetării Științifice nr.1985/1305/5805/2016, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.   

        Art.2. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Olt să semneze, în 

numele și pe seama Consiliului Județean Olt, Protocolul de colaborare prevăzut la 

art.1. 

       Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, Direcției de Sănătate Publică Olt, Inspectoratului Școlar 

Județean Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt 

și Instituției Prefectului - Județul Olt. 

        

 

 

PREŞEDINTE, 

Marius OPRESCU 
 

 

 

     CONTRASEMNEAZĂ,   

SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                          Marinela- Elena ILIE 
 

Slatina, 26.10.2017 

Nr.172 

AMV/AMV/2ex. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 voturi „pentru”. 
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           Anexă la Hotărârea Consiliului 

                                                                                                 Județean Olt nr.172/26.10.2017 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN      DIRECȚIA DE SĂNĂTATE       INSPECTORATUL ȘCOLAR 

              OLT                                     PUBLICĂ OLT                      JUDEȚEAN OLT - CJRAE 

  Nr._____/_________                     Nr._____/_________                       Nr._____/_________ 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 Părțile:  

A. Consiliul Județean Olt, cu sediul în Slatina, B-dul A.I.Cuza nr.14, jud. Olt, 

reprezentat prin dl. Marius Oprescu,  în calitate de Președinte al Consiliului Județean 

Olt;  

B. Direcția de Sănătate Publică Olt, cu sediul în Slatina, str. Crișan, nr.9-11, jud. Olt 

reprezentată prin dl. Andrei Iordache, în calitate de director executiv;  

C. Inspectoratul Școlar Județean Olt, cu sediul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, 

nr.8B, jud. Olt, reprezentat prin dl. Ion Adrian Bărbulete, în calitate de inspector 

școlar general. 

 În temeiul:  

a) Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei 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 speciale,  

emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul 

Sănătății, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

b) Legii nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului, 

republicată, cu modificările ulterioare;  

c) Legii nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 

13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 

septembrie 2007, cu modificările ulterioare;  

d) Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

e) Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

f) Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

g) Clasificării Internaţionale a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, versiunea pentru copii 

şi tineri, denumită în continuare CIF-CT, adoptată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în 

anul 2007 şi validată de România în anul 2012, de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

h) Ordinului Ministrului Sănătăţii și Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și 

Persoanelor Vârstnice nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de 

încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap şi a modalităților de aplicare a 
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acestora, modificat și completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii și Ministrului Muncii şi 

Justiţiei Sociale nr 193/283/2017; 

i) Hotărârii Guvernului  nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru 

protecţia copilului. 

Încheie prezentul protocol: 

 

Art. I. DISPOZIȚII GENERALE  

Prin prezentul protocol de colaborare, părțile semnatare se angajează să 

conlucreze pentru asigurarea cadrului conceptual și operațional unitar necesar 

evaluării și intervenției integrate în vederea asigurării dreptului la educație, a 

egalizării șanselor pentru copiii cu dizabilități, și/sau cu cerințe educaționale speciale, 

denumite în continuare CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării lor incluzând 

colaborarea interinstituțională și managementul de caz. 

Art. II. SCOPUL PROTOCOLULUI 

Scopul prezentului protocol este:  

a) de a stabili proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor proveniți din familii 

cu venituri insuficiente;  

b) de a stabili proceduri speciale pentru evaluarea complexă a copiilor nedeplasabili;  

c) de a stabili proceduri comune pentru întocmirea hărții serviciilor de specialitate din județul 

Olt; 

d) de a stabili cadrul de colaborare între SECC/DGASPC Olt - SEOSP/CJRAE/ISJ Olt - 

DSP Olt și schimbul de informații; 

e) de a stabili proceduri de soluționare a cazurilor de încălcare a dreptului la educație. 

  

Art. III. DURATA PROTOCOLULUI  

Prezentul protocol este valabil începând cu data semnării și rămâne în vigoare până 

când părțile convin altfel sau apar modificări legislative care afectează modul de lucru 

interinstituțional. 

Art. IV. PROCEDURI SPECIALE PENTRU EVALUAREA COMPLEXĂ A 

COPIILOR PROVENIȚI DIN FAMILII CU VENITURI INSUFICIENTE 

(1) Copiii care provin din familii cu venituri insuficiente sunt acei copii din familiile 

beneficiare de venit minim garantat și/sau de alocație pentru susținerea familiei sau care fac 

dovada că nu realizează venituri pe baza unei adeverințe de la Agenția Națională de 

Administrare Fiscală.  

(2) Consiliul Județean Olt alocă D.G.A.S.P.C Olt sumele necesare pentru transportul 

echipei mobile constituite la nivelul acesteia pentru evaluarea complexă a copiilor cu 

dizabilități la domiciliu. 

 

(3) DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA 

COPILULUI OLT îndeplinește următoarele atribuții:  

a) primește și înregistrează cererea-tip de evaluare complexă și încadrare în grad de 

handicap, completată de părinți/reprezentantul legal, fișa medicală sintetică și ancheta 

socială, trimise de SPAS și face programarea la SECC în vederea evaluării complexe a 

copilului; 
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b) în situația evaluării în vederea încadrării în grad de handicap și a orientării școlare, 

MC al copilului efectuează demersurile necesare în numele DGASPC Olt pentru evaluarea 

complexă; în acest sens programează copilul pentru evaluările de specialitate și colaborează 

cu responsabilul de caz din primărie pentru identificarea unei soluții de transport: mijloc de 

transport propriu al SPAS, cumpărarea de bilete de transport în comun ș.a., utilizând surse 

extrabugetare, sponsorizări, donații, parteneriate public-private; 

c) în cazul în care copilul este evaluat în vederea încadrării în grad de handicap și 

specialiștii SECC constată necesitatea unei orientări școlare, MC, la cererea scrisă a 

părintelui/reprezentantului legal, contactează prin orice mijloc asistentul social din CJRAE 

și trimite în copie conformă cu originalul, în vederea programării pentru evaluarea 

psihoeducațională la SEOSP, următoarele documente: certificatul medical, evaluarea 

psihopedagogică, evaluarea psihologică, ancheta socială.  

(4) ISJ/CJRAE Olt îndeplinește următoarele atribuții: 

a) în situația copiilor care au nevoie doar de orientare școlară, CJRAE colaborează cu 

unitatea de învățământ unde este înscris copilul și cu SPAS de la domiciliul copilului în 

vederea identificării unei soluții de transport pentru realizarea evaluărilor de specialitate: 

mijloc de transport propriu al SPAS/unității școlare, cumpărarea de bilete de transport în 

comun, utilizând surse extrabugetare, sponsorizări, donații, parteneriate public-private; 

b) în situația copiilor care au nevoie doar de orientare școlară, la solicitarea directă a 

părintelui/reprezentantului legal/SPAS, personalul SEOSP programează copilul la 

evaluările de specialitate; 

c) pentru a limita deplasările repetate, asistentul social de la CJRAE programează 

copilul pentru evaluarea psihoeducațională în cadrul SEOSP în aceeași zi în care copilul este 

programat pentru evaluarea la medicul de specialitate; 

d) în cazul în care copilul este evaluat în vederea orientării școlare și specialiștii 

SEOSP constată suspiciunea unei dizabilități, asistentul social de la CJRAE, la cererea 

părintelui/reprezentantului legal, va contacta SPAS/SECC în vederea programării pentru 

evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap. 

(5)  DSP Olt îndeplinește următoarele atribuții: 

a) se asigură că medicii de familie eliberează gratuit fișa  medicală sintetică; 

b) stabilește și comunică anual, oficial și pe site-ul DSP Olt, unitățile medicale 

abilitate să elibereze certificatele medicale model A5; 

c) se asigură că eliberarea certificatului medical tip A5 se face gratuit; 

d) se asigură că evaluarea psihologică, completarea și eliberarea fișei de evaluare 

psihologică se realizează gratuit de către psihologii din unitățile sanitare, centrele de sănătate 

mintală, staționarele de zi și în contact cu cabinetele medicale de psihiatrie pediatrică, iar în 

lipsa psihologilor menționați mai sus, evaluarea se realizează de către psihologii clinicieni 

din cadrul D.G.A.S.P.C Olt și SEOSP.  
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 Art. V. PROCEDURI SPECIALE ÎNTRE DGASPC Olt - DSP Olt - ISJ Olt PENTRU 

EVALUAREA COMPLEXĂ A COPIILOR NEDEPLASABILI 

  

1) Copiii nedeplasabili sunt copiii ale căror deficiențe/afectări funcționale nu le 

permit deplasarea cu mijloace de transport în comun sau necesită deplasarea în condiții 

speciale, de exemplu copiii care beneficiază de îngrijiri la domiciliu sau în serviciile 

rezidențiale. Aprecierea cazurilor de copii nedeplasabili se face de către medicul de familie 

și este menționată în fișa medicală sintetică. 

          2) Consiliul Județean Olt alocă D.G.A.S.P.C Olt sumele necesare pentru transportul 

echipei mobile constituite la nivelul acesteia pentru evaluarea complexă a copiilor cu 

dizabilități la domiciliu. 

 

3) DGASPC Olt  îndeplinește următoarele atribuții: 

a) primește și înregistrează cererea de evaluare și încadrare în grad de handicap, fișa 

medicală sintetică și ancheta socială, trimise de părintele/reprezentantul legal al copilului, 

astfel încât managerul de caz să asigure coordonarea tuturor demersurilor de evaluare; 

b) managerul de caz din cadrul SECC se asigură de coordonarea tuturor demersurilor de 

evaluare cât timp copilul se află în unitatea sanitară abilitată; 

c) medicul/psihologul/psihopedagogul din cadrul SECC se vor deplasa la domiciliul 

copilului în situația în care afecțiunea copilului nu îi permite acest lucru, iar deplasarea 

acestora este asigurată de către DGASPC Olt. 

 4) DSP Olt îndeplinește următoarele atribuții: 

a) în urma aprecierii cazurilor nedeplasabile de către medicul de familie, acesta, dacă este 

necesar, contactează serviciul de ambulanță sanitară care va asigura transportul gratuit la 

unitatea sanitară abilitată de DSP; 

b) asigură transport gratuit la spitalele abilitate de DSP Olt, de pe raza județului Olt, prin 

serviciul de ambulanță sanitară în conformitate cu legislația în vigoare și/sau socială; 

c) unitatea sanitară abilitată la care este transportat copilul nedeplasabil este cea mai 

apropiată de domiciliu și/sau unitatea nominalizată la nivel de județ, propusă de DSP Olt; 

d) se asigură că medicii de familie eliberează gratuit fișa medicală sintetică; 

e) se asigură că evaluarea psihologică (acolo unde este cazul), completarea și eliberarea fișei 

de evaluare psihologică se realizează gratuit de către psihologii din unitățile sanitare, 

centrele de sănătate mintală, staționarele de zi și în contract cu cabinetele medicale de 

psihiatrie pediatrică.  

5) ISJ/CJRAE Olt îndeplinește următoarele atribuții: 

 a) evaluarea educațională se realizează de către cadrul didactic care asigură învățământul la 

domiciliu; 

b) evaluarea psihoeducațională are loc în unitatea sanitară abilitată unde a fost transportat 

copilul sau la domiciliul copilului, în funcție de opțiunea părintelui/reprezentantului legal; 

c) specialiștii SEOSP se vor deplasa la locul cuvenit pentru evaluare, CJRAE asigurând 

costul transportului specialiștilor. 
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ART.VI. PROCEDURI COMUNE PENTRU ÎNTOCMIREA ȘI ACTUALIZAREA 

HĂRȚII SERVICIILOR DE SPECIALITATE ȘI MODALITĂȚILOR DE 

ÎNFIINȚARE A SERVICIILOR NECESARE COPIILOR CU DIZABILITĂȚI 

ȘI/SAU CES 

(1) DGASPC Olt, ISJ Olt și DSP Olt întocmesc harta serviciilor de specialitate din județul 

Olt. 

(2) Harta serviciilor de specialitate conține toate unitățile furnizoare de servicii de 

specialitate funcționale din județ, tipul de servicii oferit, precum și datele de contact ale 

acestor unități. 

(3) Harta serviciilor de specialitate se actualizează la fiecare început de an calendaristic și 

se pune la dispoziția tuturor semnatarilor prezentului protocol. 

(4) În funcție de analiza situației copiilor cu dizabilități și/sau CES realizată în raportul de 

activitate anual al SECC/DGASPC Olt și SEOSP/CJRAE ,DGASPC Olt, ISJ Olt și DSP Olt 

pot propune înființarea de noi servicii pentru abilitarea-reabilitarea acestor copii. 

ART.VII. COLABORAREA ÎNTRE SECC/DGASPC-SEOSP/CJRAE/ISJ/DSP ȘI 

ASIGURAREA SCHIMBULUI DE INFORMAȚII 

(1) DGASPC Olt are desemnat un reprezentant al instituției în COSP Olt.  

(2) Consiliul Județean  Olt are desemnat un reprezentat al instituției în COSP Olt. 

(3) ISJ Olt are desemnat un reprezentat al instituției în CPC și COSP Olt.  

(4) DSP Olt are desemnat un reprezentant al instituției în CPC Olt. 

(5) Reprezentanții desemnați de DGASPC Olt, DSP Olt și ISJ Olt în CPC și COSP sunt 

responsabili de implementarea acestui protocol.  

(6) CJRAE/SEOSP trimite trimestrial către DGASPC Olt/SECC situația copiilor orientați 

școlar și profesional care au și certificate de încadrare într-un grad de handicap, copie după 

certificatele de orientare școlară a acestor copii și copie după planul de servicii 

individualizat.  

(7) În situația în care în urma evaluării complexe a copilului, în cadrul SECC, 

psihopedagogul constată că este nevoie de orientare școlară și profesională, MC/SECC 

informează și consiliază părintele/reprezentantul legal al copilului, îndrumându-l către 

CJRAE în vederea orientării școlare și îi eliberează o copie în conformitate cu originalul a 

următoarelor documente: certificat medical, fișă psihopedagogică, fișă psihologică, anchetă 

socială. 

(8) CJRAE/SEOSP, în baza cererii părintelui/reprezentantului legal, programează copilul în 

vederea evaluării psihoeducaționale și cere, în scris, de la SECC/DGASPC Olt, copie după 

următoarele documente: certificat medical, fișă psihopedagogică, fișă psihologică, anchetă 

socială, dacă părintele/reprezentantul legal nu are copii conforme cu originalul după aceste 

documente. 

(9) Lunar, SEOSP/CJRAE transmite către DGASPC Olt/SECC o cerere cuprinzând lista 

copiilor cu grad de handicap programați pentru orientarea școlară care au nevoie de copie a 

documentelor de la dosarul de handicap. 

(10) SECC/DGASPC Olt trimite la cererea SEOSP/CJRAE, în copie conform cu originalul, 

certificat medical, fișă psihopedagogică, fișă psihologică, anchetă socială de la dosarul de 

handicap al copilului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării. 

(11) SEOSP/CJRAE transmite trimestrial la SECC/DGASPC Olt informații privind copiii 

orientați școlar și profesional, ANPDCA, fișă elaborată împreună cu Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice.  
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Art.VIII. INSTRUIREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN 

EVALUAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN 

GRAD DE HANDICAP ȘI/SAU ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE  

A. CONSILIUL JUDEȚEAN OLT 

Asigură, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Olt, instruirea personalului SPAS cu privire la 

aplicarea prevederilor Ordinului comun nr.1985/1305/5805/2016 şi în domeniul protecţiei 

drepturilor copilului cu dizabilităţi şi/sau C.E.S. 

B. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA 

COPILULUI OLT  

(1)  prin SECC elaborează/actualizează şi aplică proceduri interne pentru punerea în practică 

a etapelor managementului de caz, care le revin ca responsabilitate, pentru copiii cu 

dizabilităţi şi/sau CES;  

(2) pune la dispoziţia SECC toate resursele umane, materialele şi mijloacele necesare pentru 

evaluarea copiilor cu dizabilități;  

(3) organizează sesiuni de instruire a personalului SECC, SPAS, CPC Olt, prin intermediul 

formatorilor; informează profesioniştii care lucrează cu copiii cu dizabilităţi şi/sau CES din 

serviciile private cu privire la aplicarea Ordinului comun nr. 1985/1305/5805/2016. 

C. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ OLT  

 (1) informează medicii de familie de pe raza unităţii administrativ-teritoriale cu privire la 

fişa medicală sintetică; 

 (2) realizează demersuri în vederea informării unităților sanitare abilitate să elibereze 

certificatele medicale de tip A5 și publică lista cu aceste unități pe site-ul DSP; 

 (3) organizează sesiuni de instruire a medicilor de familie, a medicilor de specialitate 

pediatrie, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică şi neuropsihiatrie infantilă şi a 

psihologilor clinicieni din unităţile sanitare, prin intermediul formatorilor instruiţi din rândul 

propriului personal sau din afara instituţiei;  

(4) informează asistenţii medicali comunitari, mediatorii sanitari, medicii de specialitate, 

alţii, din unităţile sanitare publice şi private pentru copii, asistenţii sociali din unităţile 

sanitare pentru copii cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului comun nr. 

1985/1305/5805/2016. 

D. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN OLT 

 

(1) Inspectoratul Școlar Județean Olt, prin SEOSP elaborează/actualizează şi aplică 

proceduri interne pentru punerea în practică a managementului de caz pentru copiii cu 

dizabilităţi şi/sau CES;  

 (2) Inspectoratul Școlar Județean Olt se va asigura că în cadrul unităților de învățământ se 

realizează evaluarea educațională prin cadrul didactic care lucrează direct cu copilul în 

unităţile de învățământ antepreşcolar şi preşcolar, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar, dirigintele pentru învăţământul gimnazial şi liceal, în colaborare cu 

consilierul şcolar şi profesorul itinerant şi de sprijin, alţi profesionişti din echipa 

multidisciplinară;  

(3) Inspectoratul Școlar Județean Olt va urmări ca instituțiile de învățământ să identifice 

măsuri de sprijin pentru prevenirea şi combaterea barierelor de atitudine prin informări şi 
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campanii de conştientizare cu privire la acceptarea diversităţii, incluziunea socială a copiilor 

cu dizabilităţi şi/sau CES la nivelul comunității. 

 (4) ISJ oferă instruirea personalului SEOSP, COSP şi al comisiilor interne de evaluare 

continuă, prin intermediul formatorilor instruiți din rândul propriului personal sau din afara 

instituţiei. 

 

 

Art. IX. DISPOZIȚII FINALE  

(1) Prevederile prezentului protocol vor putea fi modificate, în funcție de noi cerințe sau 

condiții, numai prin act adițional.  

(2) Forța majoră exonerează de orice răspundere partea care o invocă cu condiția comunicării 

cazului de forță majoră și a actelor doveditoare.  

(3) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării de către toți 

partenerii.  

(4) Prezentul protocol  a fost întocmit în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare Parte.  

(5) Orice document prin care se modifică sau se completează prevederile prezentului 

Protocol se constituie ca act adițional și este semnat de către toți semnatarii Protocolului 

constituindu-se ca parte componentă a acestuia. 

 

Abrevieri ale termenilor utilizați în prezentul protocol: 

 

D.G.A.S.P.C. 

Olt 

Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Olt 

D.S.P. Olt Direcția de Sănătate Publică Olt 

I.Ş.J. Olt Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt 

C.E.S.  Cerinţe Educaţionale Speciale  

S.E.C.C  Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului din cadrul D.G.A.S.P.C.Olt  

C.P.C. Olt Comisia pentru Protecţia Copilului Olt  

S.E.O.S.P. Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională  

C.O.S.P.  Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională  

C.J.R.A.E. Olt Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Olt 

S.P.A.S. Olt Serviciul Public de Asistență Socială Olt 

M.C. Manager de caz 

A.N.P.D.C.A  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
 

Consiliul Județean Olt            Inspectoratul                           Direcția de Sănătate 

                                                Școlar  Județean Olt                          Publică Olt 

          Președinte,                     Inspector General,                      Director Executiv, 

 

    Marius Oprescu                Ion Adrian Bărbulete     Andrei Iordache 


