
ROMÂNIA                                                                                                          PROIECT, 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                AVIZAT, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

                                                               HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară 

și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 

 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea  

capacității administrative și achiziții publice, Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj şi Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj; 

-    Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe; 

      -    Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

-  Adresa nr. 1758/28.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 7200/29.05.2020, 

prin care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj a transmis Nota de 

fundamentare privind indemnizația de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și 

Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj; 

- Prevederile art.50 alin.(1) și (2), art.99 alin.(5) și art.110 alin.(3) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.2 alin.(2), art.8, art.9 alin.(3) și (8), ale art.87 alin.(1) și art.89 alin.(1) și (7) din 

Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, privind aprobarea metodologiei pentru 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, al 

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

și Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

- Decizia nr.47/2020, emisă de Inspectorul Școlar General al judeţului Gorj la data de 

31.01.2020, prin care a fost modificată componența Comisiei de Orientare Școlară şi 

Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistență Educațională Gorj; 

- Prevederile art.173 alin.(1) lit. d) și alin.(5) lit. a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În baza art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se stabilește indemnizația de ședință, ca formă de remunerare a membrilor Comisiei 

de Orientare Școlară și Profesională (COSP) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, în cuantum de 265 lei brut/ședință/membru, cu încadrarea în bugetul alocat 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj cu această destinație. 

(2)  Acordarea indemnizației de ședință stabilită în cuantumul prevăzut la alin.(1) se limitează 

la maximum două ședințe organizate lunar, în funcție de participarea membrilor COSP. 



 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de conducerea Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul Consiliului Județean Gorj. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul Consiliului Județean Gorj, 

precum și Instituției Prefectului -Județul Gorj.  

 

 
     PREŞEDINTE,                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

      COSMIN-MIHAI POPESCU                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
 

Nr._____ 

Adoptată în ședința din _______________2020 

Cu un număr de __________voturi 

Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii 

 Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj  

 

       

La nivelul județului Gorj funcționează Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj - 

unitate de învățământ cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Educației și Cercetării și coordonată 

de Inspectorul Școlar al județului Gorj, având asigurată  finanțarea, în conformitate cu prevederile art.99 alin.(5) 

și art.110 alin.(3) din Legea Educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de la 

bugetul Consiliului Județean Gorj. 

În cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) este organizată Comisia 

de Orientare Școlară și Profesională (COSP), potrivit prevederilor art.2, alin.(2) și art.8 din Ordinul comun 

nr.1985/1305/5805/2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 

încadrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 

dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, Ministrului Sănătății și Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, având 

scopul de a realiza înscrierea copiilor cu dizabilități și CES (cerințe educative speciale) în învățământul special 

și special integrat pe baza orientării școlare și profesionale efectuate de către aceasta. 

 Totodată, conform art.8, din ordinul sus-menționat, evaluarea complexă a copilului cu dizabilități și/sau 

CES are drept obiective orientarea școlară și profesională dată de către Comisia de Orientare Școlară și 

Profesională și este însoțită, în mod obligatoriu de un plan de servicii individualizat pentru copiii orientați 

școlar/profesional de către Comisie. 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Gorj își exercită atribuțiile conform 

art.87, alin (1) din Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, având următoarele atribuții: 

a) analizează documentele primite de la Serviciul de evaluare și orientare școlară și profesională 

(SEOSP) și decide asupra orientării școlare și profesionale a elevilor/copiilor cu cerințe 

educaționale speciale (CES), respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale; 

b) emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE; 

c) colaborează cu DGASPC, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu 

dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu cabinete medicale, 

în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale. 

Conform art.9, alin (8) din Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016 ,,Finanţarea COSP se va 

realiza de către consiliul judeţean, prin CJRAE”. 

Totodată, art.89, alin.(1) şi (7), din  ordinul sus-menționat,  stabileşte faptul că, ,,COSP se întruneşte 

bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare” iar ,,salarizarea 

membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de şedinţă”. 

Mandatul membrilor desemnaţi în Comisie, cu excepţia preşedintelui şi vicepreşedintelui este de 2 ani, 

cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu maximum două mandate consecutive. 

Prin adresa nr.1758/28.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 7200/29.05.2020, 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj a transmis Nota de fundamentare privind 

indemnizația de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Gorj.   Modalitatea  de plată a membrilor comisiei se solicită a fi sub forma 

unei indemnizații de ședință în cuantum de 265 lei, brut/membru. Cuantumul indemnizației de ședință a fost 

calculat ca fiind contravaloarea plății a 2 ore/ședință la nivelul salariului președintelui COSP (director CJRAE), 

cuantum aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al CJRAE Gorj din data de 16 martie 2018 și 

menținut prin hotărârea Consiliului de administrație al CJRAE Gorj din data de 27 mai 2020, cu aplicabilitate 

de la data de 1 iunie 2020. 

În temeiul prevederilor legale menționate, coroborate cu încadrarea în bugetul alocat  Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Gorj cu această destinație, propunem stabilirea indemnizației de ședință, 

ca formă de remunerare a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în cuantum de 265 lei brut/ședință/membru. 



Față de aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind stabilirea indemnizației de 

ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj, în forma prezentată. 

.  

 

     INIŢIATOR PROIECT: 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA  CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE 

DIRECŢIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI 

PROGRAME NAȚIONALE 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii 

Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Gorj  

 

 
Potrivit prevederilor art.2, alin.(2) și art.8 din Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, privind 

aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu cerințe 

educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe 

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

Sănătății și Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Comisia de Orientare Școlară și 

Profesională (COSP) se organizează la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

(CJRAE) și are scopul de a realiza înscrierea copiilor cu dizabilități și CES (cerințe educative speciale) în 

învățământul special și special integrat pe baza orientării școlare și profesionale efectuate de către aceasta. 

 Totodată, conform art.8, evaluarea complexă a copilului cu dizabilități și/sau CES are drept obiective 

orientarea școlară și profesională dată de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională și este însoțită, în 

mod obligatoriu de un plan de servicii individualizat pentru copiii orientați școlar/profesional de către Comisie. 

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(3)  din Ordinul sus-menționat, COSP este numită prin decizie 

a inspectorului școlar general al județului și are în componență: 

a) directorul CJRAE, președinte al comisiei; 

b) inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat, vicepreședinte al comisiei; 

c) un reprezentant al CJRAE, membru al consiliului de administrație; 

d) un reprezentant din partea DGASPC județean; 

e) un reprezentant din partea consiliului județean; 

f) un reprezentant din partea unei instituții de învățământ special cu personalitate juridică, respectiv 

unitate de învățământ special și centru școlar de educație incluzivă; 

g) un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de observator, 

iar secretarul COSP este asistentul social din cadrul Serviciului de evaluare și orientare școlară și 

profesională (SEOSP) . 

Astfel, Inspectorul Școlar General al judeţului Gorj a emis Decizia nr.47 din 31.01.2020 prin care a 

fost modificată componența Comisiei de Orientare Școlară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistență Educațională Gorj, cu următoarea componență: 

1. Tulpan Claudia-Ofelia - director CJRAE Gorj, preşedinte al comisiei; 

2. Neguți Ramona - inspector şcolar pentru învăţământul special și special integrat, vicepreședinte al 

comisiei; 

3. Popescu Cristina - reprezentant al CJRAE GORJ, membru al consiliului de administraţie; 

4. Boian Doina Dorina - reprezentant din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Gorj; 

5.  Bocşan Marieta -  reprezentant din partea Consiliului Judeţean Gorj; 

6. Baiu Nicu - reprezentant al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă (CSEI), instituție de 

învățământ special cu personalitate juridică; 

7. Ghiţă Georgeta - reprezentant al organizaţiei neguvernamentale Asociaţia VASILIADA – Filiala 

Târgu Jiu;  

8. Sanda Gabriela – asistent social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar COSP. 

Mandatul membrilor desemnaţi în Comisie, cu excepţia preşedintelui şi vicepreşedintelui este de 2 ani, 

cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu maximum două mandate consecutive. 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Gorj își exercită atribuțiile conform 

art.87, alin (1) din Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, având următoarele atribuții: 

d) analizează documentele primite de la SEOSP și decide asupra orientării școlare și profesionale a 

elevilor/copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), respectiv ale copiilor fără CES, 

nedeplasabili din motive medicale; 



e) emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE; 

f) colaborează cu DGASPC, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile persoanelor cu 

dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu cabinete medicale, 

în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor individuale. 

Conform art.9 alin.(8) din Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016 ,,Finanţarea COSP se va realiza 

de către consiliul judeţean, prin CJRAE”. 

Totodată, art.89, alin.(1) şi (7), din  ordinul sus-menționat,  stabileşte faptul că, ,,COSP se întruneşte 

bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare” iar ,,salarizarea 

membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de şedinţă”. 

Legat de modul de stabilire a plății membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj a transmis Consiliului Județean Gorj adresa nr.1758 din 

28.05.2020, prin care solicită ca modalitatea  de plată a membrilor comisiei să fie sub forma unei indemnizații 

de ședință în cuantum de 265 lei, brut/membru. Cuantumul indemnizației de ședință a fost calculat ca fiind 

contravaloarea plății a 2 ore/ședință la nivelul salariului președintelui COSP (director CJRAE), cuantum aprobat 

prin hotărârea Consiliului de administrație al CJRAE Gorj din data de 16 martie 2018 și menținut prin hotărârea 

Consiliului de administrație al CJRAE Gorj din data de 27 mai 2020, cu aplicabilitate de la data de 01 iunie 

2020. 

 
 

Având în vedere: 

 prevederile art.50 alin.(1) și (2), art.99 alin.(5) și art.110 alin.(3) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile art.2 alin.(2), art.8, art.9 alin.(3) și (8), ale art.87 alin.(1) și art.89 alin.(1) și (7) din 

Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea 

abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, al Ministrului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministrului Sănătății și Ministrului Educației 

Naționale și Cercetării Științifice; 

 adresa nr. 1758/28.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 7200/29.05.2020, prin care 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj a transmis Nota de fundamentare privind 

indemnizația de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, 

 

considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale și propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind 

stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, în cuantum de 265 lei brut/ședință/membru, în 

forma prezentată. 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ                                                                   CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE  

                                                                                                                    ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GORJ                                                                           
 

Direcţia juridică, dezvoltarea                                                                                               Director,                                    

capacităţii administrative și achiziții publice,                                                             Tulpan Claudia-Ofelia               
Director executiv,                                                                                            

Marcău Costel 

 

 

Direcţia buget, finanțe, monitorizare  

servicii comunitare de utilități publice,  

proiecte și programe naționale, 

Director executiv,                                                                                            

Ungureanu Victoria 


