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PROCEDURA DE OBŢINERE A SERVICIULUI PSIHOPEDAGOGIC DE SPRIJIN 
(ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ) 

 
 
 
 
 
 
I. Introducere 
      Această procedură constituie un ghid de îndrumare şi coordonare a demersului de educaţie 

specială în vederea obţinerii serviciului de sprijin pentru elevii cu C.E.S., cu scopul garantării dreptului 

la educaţie prin integrarea acestora în învăţământul de masă şi asigurarea egalizării şanselor. 

II. Definiţii şi abrevieri 
II.1. Definiţii 

Procedura reprezintă un mod specific de efectuare a unei activităţi sau a unui proces. 

Educaţia specială este forma de educaţie adaptată şi destinatã tuturor copiilor cu cerinţe educative 
speciale care nu reuşesc singuri să atingă un nivel de educaţie corespunzător vârstei şi cerinţelor 
societăţii pentru un om activ, autonom şi independent. 

Cerinţele educative speciale (C.E.S.) se referă la necesităţile educaţionale complementare obiectivelor 

generale ale procesului instructiv-educativ, necesităţi care solicită o educaţie adaptată particularităţilor 

individuale şi/sau caracteristice unei deficienţe/tulburări de învăţare, precum şi o intervenţie specifică, 

prin reabilitare/ recuperare corespunzătoare.  

Evaluarea complexă a copilului/elevului presupune evaluare: psihologică, medicală, familială, socială, a 

nivelului de achiziţii de tip şcolar e.t.c.. 

Integrarea este procesul de asimilare a elevului în cadrul învăţământului normal, proces prin care elevul 

se adaptează şcolii în timp ce aceasta rămâne, în cea mai mare parte, neschimbată. 

Incluziunea presupune ca şcolile şi sistemul educaţional, în general, să se schimbe si să se adapteze 

nevoilor elevului. 

Şcoala incluzivă este o unitate de învăţământ în care se asigură o educaţie pentru toţi copiii şi 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare.  

Programul de intervenţie personalizat reprezintă un demers pentru a cunoaște copilul în vederea 
deschiderii spre nevoile personale ale unui copil aflat în dificultate, anticiparea unor rezultate prin 
prognosticul inițial, evaluarea permanentă, completarea și schimbarea strategiei de intervenţie.    

II.2. Abrevieri 
C.E.S.= cerinţe educative speciale  

P.I.P.= program de intervenţie personalizat 

C.D. = cadrul didactic din învăţământul de masă 

C.D.S. = cadrul didactic de sprijin 

P/R.L. = părinte/reprezentant legal 

C.Şc =conducerea şcolii integratoare 

Şc.Sp. = şcoala specială 

D.G.A.S.P.C. = Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

III. Documente de referinţă 
- ANEXĂ la OMEC nr. 5379/25..11.2004 Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor 
educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educative speciale 
şcolarizaţi în învăţământul de masă, 

- OMEC privind aprobarea Metodologiei de infiinţare şi funcţionare a Comisiei Interne de Evaluare 
Continuă, Nr. 3662/27.03.2003, 

- Hotărârea Nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia 
copilului,  

- Ghid metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap, 
26.02.2003, 

- M.O., 538bis/25.07.2003, 

- Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

- H.G. 218/2002 privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea setului de instrumente de expertizare 
şi evaluare a copiilor în vederea orientării şcolare.                                                                                                                 

Aprobat, 

Inspector Şcolar General 

Prof. Gheorghe Borovină 

Avizat,                                                                          
Inspector Şcolar pentru 

Învăţământ Special şi Special Integrat,                                                               

Prof. Claudia Gociu 
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IV. Activităţi / Etape Răspunde Mod de desfăşurare, documente necesare 

1. Identificarea cazurilor de copii/elevi cu C.E.S. la nivelul unităţilor de 
învăţământ. 
1.1 Emiterea unei caracterizări psihopedagogice (nivelul de dezvoltare şi 

dificultăţile întâmpinate) a elevului de către C.D. şi înaintată C.Şc., 
1.2 Obţinerea acordului scris al P/R.L. privind efectuarea expertizei sau/şi orientării 

şcolare a copilului/elevului (a serviciilor de sprijin corespunzătoare), 
1.3.Demersul C.Şc. către serviciile de evaluare şi orientare din Şc. Sp. şi 

programarea în acest sens. 

 
 
C.D. 
 
C.Şc. 
 
C.Şc. 

C.D. sau P/R.L. sesizează posibile dificultăţi de 
învăţare ale elevilor (atât în cadrul şcolar cât şi 
în afara acestuia) şi le aduce la cunoştinţă 
C.Şc.  
Acordul scris – cerere a P/R.L. către Şc.Sp. 
pentru evaluarea copilului.  
 
 

2. Evaluarea în cadrul C.I.Ev.C. 

2.1. Prezentarea la şcoala specială a elevului cu C.E.S., împreună cu P/R.L., la 
data programată, 

2.2. Efectuarea evaluării complexe de către şcoala specială şi comunicarea 
rezultatelor acesteia P/R.L. Completarea Fişei psihopedagogice, Fişei 
traseului educaţional, Fişei de evaluare continuă, 

 
P/R.L.  
Şc.Sp. 
 
Şc.Sp. 

P/R.L. va prezenta C.I./B.I., caracterizarea 
psihopedagogică, acordul scris de evaluare şi 
alte documente de natură medicală, socială 
e.t.c. 
Comisia de evaluare va comunica P/R.L. dacă 
este nevoie de serviciul de sprijin prin profesor 
itinerant sau îl va îndruma spre alţi specialişti: 
logoped, consilier, e.t.c. 

3. Emiterea, după caz, a recomandării/înaintarea dosarului către D.G.A.S.P.C. 
Prahova. (necesitatea serviciului de sprijin) 

3.1. Întocmirea dosarului în vederea obţinerii certificatului de expertiză şi orientare 
şcolară/ a recomandării de orientare şcolară, care va cuprinde: 
1. Copie caracterizare psihopedagogică, avizată de C.Şc., 
2. Fişa psihologică, Fişa traseului educaţional, Fişa de evaluare continuă 
emise de Şc.Sp. (Comisia C.I.Ev.C.), 

3. Certificat naştere copil (copie), 
4. B.I./C.I. (copie + original) pt. ambii părinţi, 
5. Adeverinţă elev, 
6. Adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist (Laboratorul de 
Sănătate Mintală din cadrul Spitalului de Pediatrie), în mod excepţional 
medicul şcolii / medicul de familie, 
7. Cerere  
8. Anchetă socială de la primăria de domiciliu* 

3.2. Emiterea certificatului/recomandării de expertiză şcolară şi orientare şcolară şi 
precizarea serviciilor de sprijin posibile** şi anexelor: 

- Planul de servicii personalizat,/Planul de intervenţie educaţională, 

 
 
 
 
P/R.L.  
Şc.Sp. 
 
 
 
C.Şc. 
 
 
 
 
D.G.A.S.P.C.  

*Dosarul pentru ancheta socială va cuprinde 
toate documentele 1-7, în copie şi acesta va 
rămâne la D.G.A.S.P.C. Prahova (în spatele 
Hotelului Prahova), eliberându-se documentul 
pt. ancheta socială la o dată programată. 
 
După obţinerea documentului anchetei sociale 
se va întocmi un nou dosar (doc. 1-8) care se 
va depune la D.G.A.S.P.C. Prahova, Serviciul 
de evaluare, Şoseaua Vestului - parter. 
 
 
 
 
** D.G.A.S.P.C. Prahova va elabora un 
program de recuperare în care se vor preciza 
dificultăţile întâmpinate de elev şi serviciile de 
sprijin posibile. 
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- Contractul cu familia. 

4. Acordarea asistenţei psihopedagogice de sprijin 

4.1.Înregistrarea la secretariatul şcolii a certificatului/recomandării de orientare, la 
solicitarea părintelui, 
4.2. Solicitarea în scris a şcolii integratoare a serviciului de sprijin de la şcoala 
specială de care aparţine, 
4.3. Delegarea unui profesor de sprijin de către directorul şcolii speciale pentru 
stabilirea programului de asistenţă psihopedagogică ***, 

4.4. Aprobarea programului de asistenţă psihopedagogică de către directorului Şc. 
Sp., cu avizul C.Şc. integratoare,  

4.5. Implementarea programului****, 
4.6. Evaluarea continuă şi corectarea intervenţiei, după caz + menţinerea sau 
reducerea (treptată) a intervenţiei de sprijin. 

 
P/R.L.  
C.Şc. 
 
Şc.Sp. 
 
 
 
 
 
 
C.D. + C.D.S. 
C.D. + C.D.S. 

*** C.D.S. împreună cu C.D. de la clasă vor 
elabora P.I.P.-uri, vor întocmi proiecte de 
flexibilizare, vor flexibiliza / adapta  programe 
şcolare. 
 
 
 
 
 
**** atât C.D. cât şi C.D.S. vor pune în practică 
demersul de flexibilizare/adaptare elaborat şi, 
în urma evaluărilor vor stabili continuarea sau 
modificarea strategiei gândite.   
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Regulament de aplicare a procedurii de 
Obţinere a serviciului psihopedagogic de sprijin (asistenţă psihopedagogică) 

 

 
I. Reguli generale 
1. Prezenta procedură va fi adusă la cunoştinţă şcolilor de masă prin centrele de comunicare 
(direcţiune). 
2. I.S.J. Prahova, prin inspectorul de specialitate, va aduce la cunoştinţă procedura tuturor 
cadrelor didactice de sprijin. 
3. Emitentul certificatului/recomandării de expertiză şi orientare şcolară va aduce la cunoştinţă 
părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului că serviciul de sprijin se acordă după înregistrarea 
la unitatea de învăţământ a documentului. 
 
 

 
II. Reguli specifice 
1. În şcolile în care nu există un grup de elevi cu C.E.S. care au obţinut certificatul/ recomandarea 
de expertiză şcolară şi orientare şcolară, intervenţia C.D.S. va fi indirectă, în sensul consilierii C.D. 
de la clasă  care vor deveni persoane resursă ale integrării, iar această asistenţă psihopedagogică 
din partea C.D.S. se va realiza trimestrial. 
2. C.D.S va desfăşura activitate individualizată (cu un singur elev/activitate) sau, în situaţii 
particulare, cu 2 elevi cu C.E.S.. 

 
 
 
III. Definiţii şi termeni de bază utilizaţi în prezentul regulament 
1. Grupul de elevi cu C.E.S. presupune minim trei persoane. 
2. Situaţie particulară presupune un nivel de dezvoltare şi de deficienţă foarte apropiat, pentru elevi 
din/de aceeaşi clasă/vârstă. 
 
 
 
Elaborat: 
Prof. metodist Nicoleta Adet 
 
 
 
                                                                                                      

 


