
 

 

 

 

  

      HOTĂRÂREA NR. 113 

      din 27 iulie 2017 

privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Consiliul Judeţean 
Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Direcţia 

de Sănătate Publică Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş referitor la 
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 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.30561/17.07.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Mureş privind încheierea Protocolului de Colaborare între Consiliul 

Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş referitor la 

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, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile:  

- Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul–cadru de organizare 

şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare; 

- art. 99 alin. (1) şi (2) şi art. 41 din Ordinul 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, 

În temeiul art. 91 alin (1), lit. d), alin.(5) lit. a), pct. 2 şi al art.97 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,       

            hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de Colaborare între Consiliul Judeţean Mureş, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Direcţia de Sănătate 

Publică Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, conform Anexei nr. 1, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş, Direcţia de Sănătate Publică Mureş, precum şi Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                                  Contrasemnează                                                              

Peter Ferenc                                                                                          SECRETAR 

                                                                                                           Paul Cosma 
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Nr. 30561/17.07.2017 

 

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între 

Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

referitor la 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 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 99 alin. (1) şi (2), din Ordinul 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, 

“ART. 99  (1) Consiliile judeţene/locale de sector, DSP şi ISJ/ISMB vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

    (2) Consiliile judeţene/locale de sector, DSP şi ISJ/ISMB încheie un protocol de 

colaborare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin în termen de 6 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentului ordin.” 

Menţionăm faptul că, având în vedere Ordinul 1985/1305/5805/2016, în vederea 

respectării drepturilor copiilor cu dizabilităţi şi/sau a copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale, toate instituţiile implicate, prin intermediul specialiştilor proprii, sunt 

obligate să respecte prevederile care le incumbă, prin prezentul Ordin. 

 

Precizăm faptul că, scopul Ordinului, respectiv a protocolului în cauză este de a 

asigura cadrul conceptual şi operaţional unitar pentru evaluarea copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale, şi intervenţia integrată în 
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vederea asigurării dreptului la educaţie, a egalizării şanselor pentru aceşti copii, 

precum şi în vederea abilitării şi reabilitării lor, incluzând colaborarea 

interinstituţională şi managementul de caz. 

Dispoziţiile Ordinului, respectiv a Protocolului se aplică copiilor cu dizabilităţi şi/sau 

cu cerinţe educaţionale speciale, fără a diferenţia dacă aceştia se află: în familie, 

internate ale unităţilor de învăţământ special, sistemul de protecţie specială sau alte 

situaţii, precum centrele educative, unităţi sanitare etc. 

Modelul de protocolul anexat prezentei, respectă prevederile legale cuprinse în 

Ordinul nr. 1985/1305/8505/2016, în cuprinsul acestuia fiind introduse obligaţii ale 

fiecărei instituţii în parte – Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş, 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş. 

De asemenea, modelul de Protocol a fost adus la cunoştinţa fiecărei instituţii în 

parte, în vederea modificării şi/sau completării cu alte clauze care incumbă fiecărei 

părţi semnatare. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Consiliul Judeţean Mureş, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Direcţia de 

Sănătate Publică Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş referitor la 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. 

 

 

 

     DIRECTOR GENERAL INTERIMAR, 

    STEKBAUER ANDREA MELINDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Şef Serviciu Juridic Contencios – Dan Ioana 
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