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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

APROBAREA PREZENȚEI ȘI A MODULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII 
FACILITATORULUI ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ŞI
APROBAREA EDIŢIEI / REVIZIEI ÎN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Elemente privind 
responsabilii / 
operaţiunea 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4  5 

1.1. Elaborat GHEORGHE DAN-IONUŢ Responsabil C.E.A.C. 18.02.2019 
1.2. Verificat STANCA MARIA Director 18.02.2019 
1.3. Aprobat STANCA MARIA Director 18.02.2019 

2. SITUAŢIA EDIŢIILOR / REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERAŢIONALE

Nr. 
Crt. 

Ediţia / revizia 
în cadrul ediţiei Componenta revizuită Modalitatea reviziei 

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 

ediţiei  
1 2 3 4 

2.1. Ediţia I X X 18.02.2019 
2.2. Revizia I 
2.3. Revizia II 

Şcoala Gimnazială Nr. 39 Procedură operațională  
privind: 

APROBAREA PREZENȚEI ȘI A 
MODULUI DE ORGANIZARE A 

ACTIVITĂȚII FACILITATORULUI ÎN 
UNITATEA ȘCOLARĂ 

Ediţia nr. 1 
Nr. de exemplare: 5 

Departamentul 
EDUCATIV 

Revizia nr. 
Nr. de exemplare: 
Pagina 01 din 18 

Nr.46 / 18.02.2019 Cod document PO46 SG39 Exemplar nr. 
Data elaborării: 18.02.2019 
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3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA / 
REVIZIA DIN EDIŢIILOR PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 

Nr. 
Crt. 

Scopul 
difuzării 

Nr. 
Exemplare 

Serviciu / 
Compartiment  Funcţia Nume şi 

prenume 
Data 

primirii Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Verificare 1 Conducere Director Stanca Maria 18.02.2019  
3.2. Informare 1 Secretariat Secretar 

șef  
Toma 

Gabriela 
21.02.2019  

3.4. Aplicare 1 Secretariat Secretar 
șef  

Toma 
Gabriela 

21.02.2019  

3.5. Informare Conform 
Deciziei  

Nr.550/2018 

Cadre didactice Diriginţi 
Învăţători  

Conform 
statului de 

funcţii 
aprobat 

21.02.2019  

3.6. Aplicare 1 Personal didactic   21.02.2019  
3.7. Informare 1 Asociaţia de 

Părinţi 
Preşedinte Turcitu Vasile 21.02.2019  

3.8. Evidenţă 1 Personal didactic   21.02.2019  
3.9. Arhivare 1 Personal didactic   21.02.2019  
3.9. Informare 1 Serviciul pază Șef 

obiectiv 
Vișan Ionel 21.02.2019  

3.10. Aplicare 1 Serviciul pază Șef 
obiectiv 

Vișan Ionel 21.02.2019  

3.11. Alte 
scopuri 

 Postare pe  
site-ul şcolii 

  21.02.2019  

 
4. SCOPUL 
 4.1. Scopul specific al prezentei proceduri este de a aplica prevederile ordinul comun al 
administraţiei publice nr.1985/04.10.2016, nr.1305/17.11.2016 şi nr.5805/23.11.2016 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.; 
 4.2. Stabilește modul de realizare a activităţilor stipulate în ordinul menționat anterior, 
compartimentele și persoanele implicate; 
 4.3. Asigură existenţa documentaţiei necesare derulării activităţii; 
 4.4. Asigură derularea activităţii procedurate, în conformitate cu normele legale în 
materie; 
 4.5. Stabilește metodologia și responsabilitățile privind prezența și organizare activității 
în școală a facilitatorilor elevilor cu C.E.S. și/sau în grad de handicap; 
 4.6. Sprijină auditul/alte organisme abilitate în acţiuni de auditare și/sau control, iar pe 
manager în exercitarea procesului decizional. 
 
5. DOMENIUL DE APLICARE 

 
5.1. Procedura vizează, se aplică şi responsabilizează conducerea unității școlare, toate 

cadrele didactice şi părinţii, în vederea optimizării calității actului educațional; 
5.2. Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică în cazul copiilor cu dizabilităţi şi/sau C.E.S., 

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. ; 
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5.3. Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică personalului didactic din unitatea școlară, 
care interacţionează cu copii cu dizabilităţi şi/sau C.E.S. ; 

5.4. Procedura este o procedură operaţională care se utilizează şi se aplică în cazul elevilor 
cu dizabilităţi şi/sau C.E.S. ai căror părinți solicită acordul pentru ca aceștia să fie însoțiți de 
facilitatori în cadrul activităților din școală. 

 
6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 
6.1. Reglementări internaţionale 

• Convenţia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare; 

• Convenţia 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, ratificată prin 
Legea nr. 221/2010, cu modificările ulterioare. 

 
6.2. Legislaţie primară 

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
• Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 
6.3. Legislaţie secundară 

• Ordinul comun al administraţiei publice nr. 1985/04.10.2016, nr. 1305/17.11.2016 şi 
nr. 5805/23.11.2016 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; 

• OMECTS nr. 5555/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamenului privind organizarea și 
funcţionarea centrelor judetene/al Municipiului București de resurse și asistenţă 
educaţională; 

• OMECTS nr. 5573/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcţionare a învăţământului special și special integrat; 

• OMENCS nr. 5086/31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale; 

• OMECTS nr. 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 
serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerinţe educaţionale 
speciale integraţi în învăţământul de masă, cu modoficările și completările 
ulteriorioare; 

 
6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne 

• Regulamentul de organizare și funcţionare a Școlii Gimnaziale Nr.39 - București, în 
vigoare; 

• Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, aprobat prin OMENC nr. Nr. 3027/2018, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• P.O.- I.Ș.M.B Nr. 6777/24.03.2017 – Managementul de caz pentru copii cu CES 
orientați școlar și profesional; 

• Alte proceduri interne ale Școlii Gimnaziale Nr.39 – București. 
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7. DOCUMENTE CONEXE 
 
• Decizia internă Nr. 550 / 08.09.2018 
• Tabel tip de difuzare a procedurii 
• Anexa 1 – Acord educational școală – familie - facilitator; 
• Anexa 2 – Legitimație tip – Acces în unitate facilitator; 
• Anexa 3 – Tabel tip – Program de lucru în unitate facilitator. 

 
 

8. DESCRIEREA PROCEDURII OPERAŢIONALE 
 
8.1. Generalităţi: 

8.1.1. PO privind accesul și organizarea activității facilitatorului elevilor cu 
dizabilități și/sau C.E.S.: 

• Informarea și prelucrarea procedurală a tuturor elevilor, cadrelor didactice şi 
părinţilor prin proces verbal (în cadrul ședințelor Consilului Profesoral, a 
lectoratelor cu părinții pe clasă/școală, a orelor de consiliere); 

• Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică tuturor cadrelor didactice din unitate, 
care interacţionează cu copii cu dizabilităţi şi/sau C.E.S., precum şi 
părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora. 
 

8.1.2. Dosarul de caz - documente utilizate: 
 
Lista și provenienţa documentelor utilizate 

− Certificat de orientare școlară și profesională, eliberat de C.O.Ș.P., după caz; 
− Decizie de numire a responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale, emisă de 

directorul unităţii de învăţământ special; 
− Decizie de numire a echipei multidisciplinare de caz, emisă de directorul unităţii de 

învăţământ special; 
− Copie Contract cu familia, elaborat de directorul unității de învățământcare a 

desemnat responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale, după caz; 
− Copie a P.S.I. - Anexă a Contractului cu familia, elaborat de responsabilul de caz 

servicii psihoeducaţionale, transmis în termen de 5 (cinci) zile de la primire, de către 
unitatea de învățământ special; 

− Măsurile de sprijin pentru promovarea educației incluzive și a incluziunii sociale 
(în cadrul P.S.I.) – Prezența facilitatorului (shadow) – numirea acestuia de către 
unitatea de învățământ special; 

− P.I.P., elaborat de profesorul itinerant și de spijin; 
− Acordul tip – școală-familie-facilitator (Anexa 1 – PO46 SG39); 
− Programul de lucru al facilitatorului în unitate (Anexa 6 – PO46 SG39); 
− Copie B.I./C.I. părinte/reprezentant legal; 
− Copie B.I./C.I. facilitator desemnat; 
− Documente medicale specifice ale facilitatorului desemnat; 
− Cazierul juridic al facilitatorului desemnat; 
− Legitimație tip, de acces în unitate a facilitatorului, emisă de conducerea unității. 
− Alte documente conexe (adrese, referate, note, etc.). 

 
8.1.3. Circuitul documentelor și etapele procedurale: 
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Comisia de Orientare Școlară și Profesională (C.O.Ș.P.) eliberează un exemplar 
original al Certificatului de orientare școlară și profesională și îl transmite unității școlare la 
care este înscris elevul; 
    Unitatea de învățământ special (U.Î.S.) la care este arondată Școala Gimnazială Nr.39 
informează prin adresă și transmite anexat următoarele documente: 

− Certificat de orientare școlară și profesională, eliberat de C.O.Ș.P., după caz; 
− Adresă de numire a responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale; 
− Decizia de numire a echipei multidisciplinare de caz; 
− Copie a Contractului cu familia, elaborat de directorul unității de învățământ care a 

desemnat responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale, însoțit de o copie a P.S.I. - Anexă a 
Contractului cu familia, elaborat de responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale, transmis 
în termen de 5 (cinci) zile de la primire; 

− măsurile de sprijin pentru promovarea educației incluzive și a incluziunii sociale (în 
cadrul P.S.I. – Prezența facilitatorului (shadow)) – numirea facilitatorului; 

− P.I.P., elaborat de profesorul itinerant și de spijin; 
În baza documentelor primite, Școala Gimnazială Nr.39: 
− hotărăște în ședința Consiliului de Administrație acordul privind accesul 

responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale / profesorului itinerant și de spijin / 
facilitatorului în unitate; 

− încheie Acordul tip școală-familie-facilitator, conform prevederilor și condițiilor 
procedurale; 

− monitorizează activitatea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale / 
profesorului itinerant și de spijin / facilitatorului în unitate; 

− în cazul îndeplinirii parțiale / defectuoase sau neîndeplinirii condițiilor prevăzute în 
acord, conducerea unității dispune măsurile necesare reglementării activității / revizuirii 
acordului. 

 
8.2. Resurse necesare: 

8.2.1. Resurse materiale 
− Tehnică de calcul ( PC, laptop); 
− Copiator, imprimantă, telefon, fax; 
− Rechizite, hârtie imprimantă, etc. 
 

8.2.2. Resurse umane 
− Conducerea unității școlare; 
− Toate cadrele didactice care interacţionează cu copii cu dizabilităţi şi/sau C.E.S. 

şi anume; 
− Consilierul școlar din unitate; 
− Facilitatorul / facilitatorii. 

 
8.2.3. Resurse informaţionale 

− Acte normative în vigoare; 
− Baza de date privind copiii cu dizabilități și/sau C.E.S. din unitatea de 

învăţământ; 
− Documentele conţinute de dosarul copilului; 
− Pagina web a unităţii de învăţământ; 
− Lucrări de specialitate în domeniul educaţiei special; 

 
8.3.  Modul de lucru: 

 
Pasul 1  
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Întocmire şi distribuire PO. 
 
Responsabilul/membrii Comisiei C.E.A.C. din unitate întocmesc prezenta PO, după 

care directorul o verifică şi o aprobă, iar personalul desemnat o pune în aplicare. Exemplarul 1 
al prezentei proceduri se păstrează într-un biblioraft specific la directorul unităţii. 

Termen: februarie a.c. 
 
Pasul 2  
Constituirea Dosarului de Caz. 

 
Ca urmare a sesizării Unității de Învățământ Special și a C.O.Ș.P., conducerea unității 

(C.A.) în baza documentelor primite, constituie dosarul de caz pentru elevul/elevii cu dizabilități 
și/sau C.E.S. care vor fi încadrați întrun program de educație incluzivă, și va adopta prin hotărâre 
măsurile necesare de facilitare a sprijinului educațional sau corectiv în vederea optimizării 
activității educaționale a acestor elevilor, după caz.  

Termen:  permanent 
 

Pasul 3  
Gestionarea şi arhivarea documentelor specifice 

 
La nivelul clasei, cadrele didactice, învăţătorii şi profesorii diriginţi au obligaţia de a 

manageria cazurile depistate și/sau declarate, și de a colecta documentele care fac dovada 
existenței cazurilor de elevi cu dizabilitîți și/sau C.E.S. , în vederea completării dosarelor de caz. 

La nivelul unității școlare, serviciul secretariat va completa, va ține evidența și va arhiva 
dosarele în cauză. 

Termen: Permanent 
 

8.4. Descrierea procedurii 
 
 În vederea organizării activității persoanelor care însoțesc elevii cu dizabilitîți și/sau 
C.E.S. în cadrul activităților școlii, în urma deciziei Consiliului de Administrație,  Directorul 
Şcolii Gimnaziale Nr.39 - București dispune următoarele: 

a)  completarea Regulamentului de organizare și funcționare al școlii cu specificațiile 
necesare implementării prezentei proceduri; 

b)  validarea Acordului tip școală-familie-facilitator și întocmirea dosarului de caz; 
c)  eliberarea unor legitimații tip avizate, nominale, de intrare în școală,  pentru facilitatorii 

aprobați în C.A., și transmiterea listelor acestora către personalul de pază. 
d)  monitorizarea activității facilitatorilor; 
e)  măsuri remediale/de revizuire, după caz. 

Părinții/reprezentanții legali ai elevilor cu C.E.S. încadrați în grad de handicap GRAV 
cu asistent personal sunt obligați, conform legislației, să nominalizeze un facilitator și să 
completeze documentele procedurii. 

Părinții/reprezentanții legali ai elevilor cu C.E.S. neîncadrați în grad de handicap 
GRAV cu asistent personal pot solicita aprobarea de către școală a unui facilitator, în măsura 
în care familia și echipa de caz consideră necesară și benefică prezența acestuia alături de elevul 
integrat. 

Solicitanții nominalizează un facilitator și va semna acordul tip. 
În cazul în care se schimbă facilitatorul, familia înaintează în cel mai scurt timp o 

informare, care va intra urgent în procesul de aprobare în cadrul C.A. . 
Conform prevederilor metodologice, poate fi desemnat un facilitator pentru 2-3 elevi 

integrați colegi de clasă, dacă familiile / reprezentanții legali optează pentru această variantă. 
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În cadrul întâlnirilor de lucru / ședințelor dintre membrii echipei multidisciplinare / 
membrii C.A. în care se dezbat probleme legate de un elev care beneficiază de facilitator, se va 
aborda și analiza activitatea facilitatorului. 

Încetarea colaborării cu facilitatorul desemnat, dacă face obiectul deciziei familiei / 
reprezentantului legal sau a persoanei desemnate, se aduce la cunoștința unității școlare, de 
îndată. 

Dacă, în cadrul activității, se constată că facilitatorul desemnat nu respectă prevederile 
acordului încheiat, conducerea școlii analizează situația, informează familia/școala specială, și 
apelează la mediere. 

În cazul în care medierea eșuează / facilitatorul crează perturbări majore la nivelul 
activității clasei/școlii C.A. hotărăște rezilierea acordului și reluarea procesului de planificare. 

Valabilitatea documentelor specificate în acord, completate nominal, este pentru 
perioada prevăzută de P.S.I. / Certificatul de O.Ș.P. , în condițiile legii. 
 

8.5. Dispoziții finale 
 
 Unitatea de învăţământ, părinții/reprezentanții legali sau profesioniștii care au acces la 
dosarul copilului au obligativitatea de a nu face publice informaţiile din acesta sau cuprinse în 
certificatul de orientare şcolară şi profesională, atât în cadrul unităţii cât şi în afara ei. Încălcarea 
confidenţialităţii se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 
9. RESPONSABILITĂŢI ŞI  RĂSPUNDERI  ÎN  DERULAREA  ACTIVITĂŢII 

 
9.1. Părintele/reprezentantul legal: 
• părintele/reprezentantul legal, la început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în 

şedinţele cu părinţii este informat şi prelucrat sub semnătură despre prevederile regulamentului 
şcolar, regulamentului de organizare și funcționare a școlii cu privire la drepturile și îndatoririle 
ce le revin; 

• este informat în legătură cu existența proceduri operaționale PO46 SG39 în legătură cu 
accesul și organizarea activității facilitatorului pentru elevii cu dizabilități și/sau C.E.S. ; 

• pentru cazurile dovedite, selectează și nominalizează facilitatorii; 
• îndeplinește formalitățile necesare, conform prevederilor procedurale, în vigoare; 
• informează în timp util cu privire la schimbările intervenite. 
• face dovada numirii/desemnării facilitatorului și a altor documente necesare completării 

dosarului personal al elevului; 
• asigură respectarea regulamentului şi a procedurilor interne ale şcolii în privinţa 

activităţii facilitatorului pe care îl desemnează; 
• asigură participarea copilului la activităţile educaționale din cadrul unității școlare; 
• colaborează cu cadrele didactice și cu conducerea școlii; 
• aduce la cunoștința unității școlare, de îndată, încetarea colaborării cu facilitatorul 

desemnat, dacă face obiectul deciziei familiei / reprezentantului legal sau a persoanei 
desemnate; 

• respectă condițiile cerute de prezența facilitatorului în unitatea școlară, conform Anexei 
1 - PO 46 SG 39; 

• au obligativitatea de a nu face publice informaţii legate de activitatea educațională în 
cauză, atât în cadrul unităţii școlare, cât şi în afara ei. Încălcarea confidenţialităţii se 
sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 
9.2. Învăţătorul/profesorul diriginte/cadrul didactic: 

• își însușește prevederile prezentei procedure operaționale și le aplică în activitatea 
didactică, după caz; 
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• în cadrul orelor de consiliere/lectorate cu părinții informează elevii, respectiv 
părinții/reprezentanții legali de existența procedurii operaționale PO46 SG39 în legătură cu 
accesul și organizarea activității facilitatorului pentru elevii cu dizabilități și/sau C.E.S. și a 
legislației specifice; 

•  
• crează condițiile necesare prezenței facilitatorului lângă elevul integrat; 
• colaborează cu facilitatorul în cadrul activităților școlare de orice tip, la care participă 

elevul integrat; 
• cadrele didactice care au acces la dosarul elevului au obligativitatea de a nu face publice 

informaţiile din acesta sau cuprinse în certificatul de orientare şcolară şi profesională, atât în 
cadrul unităţii cât şi în afara ei. Încălcarea confidenţialităţii se sancţionează conform legislaţiei 
în vigoare. 
 

9.3. Elevii 
• la început de an şcolar (şi ori de câte ori este necesar) în orele de consiliere sunt 

informaţi şi prelucraţi cu privire la prevederile regulamentului şcolar, statutului elevului şi ale 
regulamentului de ordine interioară a unităţii în ceea ce priveşte drepturile și îndatoririle ce le 
revin în situația existenței în colectiv a elevilor cu C.E.S. .  

 
9.4. Serviciul Secretariat 

• își însușește prevederile prezentei procedure operaționale și le aplică în activitatea 
specifică, după caz; 

• asigură condițiile necesare corespondenței interinstituționale și interpersonale, în 
vederea întocmirii, completării, gestionării și arhivării dosarelor de caz, la nivelul unității 
școlatre; 

• colaborează cu cadrele didactice implicate și cu conducerea unității; 
• are acces la dosarul elevului și are obligativitatea de a nu face publice informaţiile din 

acesta sau cuprinse în certificatul de orientare şcolară şi profesională, atât în cadrul unităţii cât 
şi în afara ei. Încălcarea confidenţialităţii se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

 
9.5. Serviciul Pază 

• își însușește prevederile prezentei procedure operaționale și le aplică în activitatea 
specifică, după caz; 

• colaborează cu cadrele didactice implicate și cu conducerea unității; 
• solicită facilitatoruluiprezentarea legitimației tip la intrarea. 

 
9.6. Conducerea unităţii 

• în cadrul Consiliului Profesoral directorul/directorul adjunct informează şi prelucrează 
sub semnătură cadrele didactice în legătură cu procedura operaţională privind accesul și 
organizarea activității facilitatorului pentru elevii cu dizabilități și/sau C.E.S.; 

• directorul/directorul adjunct primesc documentele specifice spre avizare și le supune 
aprobării Consiliului de Administrație; 

• directorul/directorul adjunct analizează şi sesizează, după caz, Consiliul de 
Administrație / Familia / Unitatea de învățământ special / I.Ș.M.B. , în legătură cu eventuale 
problemele ivite și asigură rezoluţia cauzei; 

• monitorizează permanent cazurile la nivelul claselor/unității și dispune măsuri 
reglatorii. 

• directorul/directorul adjunct realizează periodic raportări privind situația dosarelor de 
caz către Consiliul de Administrație al școlii / I.Ș.M.B. ; 

• asigură resursele necesare desfăşurării activităţii; 
• C.A. asigură prin reprezentanți îndeplinirea formalităților necesare. 
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9.7. Responsabilul de caz servicii psihoeducaționale: 

• Îndrumă și monitorizează activitatea facilitatorului; 
• Informează familia și C.A. al unității cu privire la activitatea facilitatorului; 
• Colaborează cu cadrele didactice/conducerea unității în vederea atingerii obiectivelor din 

cadrul P.S.I. . 
 

 
 

 
 

10. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI ÎN PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 
 
10.1. Definiţii  ale  termenilor 

 

Nr. 
crt. 

                      Acţiunea / 
Operaţiunea 

Compartimentul / Postul 
In. Op. Ap. Ah. Ge. El. Vf. A. 

1. Responsabil/Membrii CEAC      X   
2. Director   X    X X 
3. Membrii CA        X 
4. Cadre didactice X  X  X    
5. Învăţători/Diriginţi X X X  X    
6. Secretariat X X X X X    
7. Asociația de părinți X        
8. Serviciul pază X  X      
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Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

1. 
Procedura operaţională (PO) 

- prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în 
vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procedural 

2. Abilitarea şi reabilitarea - reprezintă acele măsuri eficiente şi adecvate, personalizate, 
inclusiv prin punerea la dispoziţie a produselor sau tehnologiilor 
asistive/de sprijin, şi sprijinul reciproc între persoane cu aceleaşi 
probleme, pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să obţină şi 
să îşi menţină maximum de autonomie, să îşi dezvolte pe deplin 
potenţialul fizic, mintal, social, educaţional şi profesional şi să 
realizeze o deplină integrare şi participare în toate aspectele vieţii 
sau să îşi menţină, îmbunătăţească şi să îşi crească calitatea vieţii. 
Se promovează sintagma abilitare-reabilitare, cu distincţia că 
abilitarea se referă la formarea de abilităţi prin mecanisme de 
compensare, în cazul funcţiilor care nu mai pot fi recuperate, cum 
este situaţia copiilor cu dizabilităţi congenitale sau dobândite 
precoce. Reabilitarea, în acest caz, reprezintă un concept mai larg 
decât cel de reabilitare medicală. 

3. Barierele - sunt factorii din mediul unei persoane care, prin absenţă sau 
prezenţă, limitează funcţionarea şi creează dizabilitatea 

4. Cerinţele educaţionale speciale 
(C.E.S.) 

- reprezintă necesităţi educaţionale suplimentare, complementare 
obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor 
individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe/afectări 
sau dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare, precum şi o 
asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.). Asistenţa 
complexă fără necesităţi educaţionale suplimentare nu defineşte 
C.E.S. . 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

5. Dizabilitatea - este un concept care cuprinde deficienţele/afectările, limitările de 
activitate şi restricţiile de participare. Acest termen denotă aspectele 
negative ale interacţiunii dintre individul, copilul sau adultul care 
are o problemă de sănătate şi factorii contextuali în care se 
regăseşte, respectiv factorii de mediu şi factorii personali. 
Aprecierea dizabilităţii se face prin aplicarea criteriilor 
biopsihosociale de încadrare în grad de handicap. Termenul de 
dizabilitate este echivalent cu termenul de handicap, dar nu toţi 
copiii cu dizabilităţi sunt încadraţi în grad de handicap, acesta din 
urmă fiind acordat numai la solicitarea părinţilor/reprezentantului 
legal. 

6. Educaţia incluzivă - se referă la un sistem de educaţie deschis tuturor copiilor şi 
fiecăruia în parte. Educaţia incluzivă înseamnă, de asemenea, un 
proces de identificare, diminuare şi eliminare a barierelor care 
împiedică învăţarea din şcoală şi din afara şcolii, deci de adaptare 
continuă a şcolii la copii. 

7. Necesităţile educaţionale 
suplimentare care definesc C.E.S. 

-  reprezintă nevoi identificate şi observate, în dinamica dezvoltării 
copilului, de cadrul didactic care lucrează direct cu copilul, 
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profesorul itinerant şi de sprijin, alte cadre didactice, personalul 
serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, precum 
şi de medicul de specialitate care pune diagnosticul potenţial 
generator de deficienţă/afectare şi/sau dizabilitate sau diagnosticul 
de tulburare/dificultate de învăţare. Necesităţile educaţionale 
suplimentare pot fi: adaptare curriculară realizată de profesorul 
itinerant şi de sprijin împreună cu cadrele didactice, strategii 
didactice diferenţiate prin utilizare de fişe de lucru şi fişe de 
evaluare individualizate, demers didactic individualizat/ 
personalizat, utilizarea de caractere mărite, terapie logopedică etc. 
Deficienţele/Afectările, respectiv dizabilităţile care presupun 
necesităţi educaţionale suplimentare sunt cele senzoriale, mintale, 
psihice şi asociate, precum şi dizabilităţile fizice - motorii şi 
neuromotorii - care împiedică scrisul în mod permanent. 
Deficienţele/Afectările, respectiv dizabilităţile somatice şi 
HIV/SIDA nu presupun necesităţi educaţionale suplimentare, la fel 
şi bolile rare fără tulburări psihice. 

8. Orientarea şcolară şi profesională 
de către C.O.S.P. 

- vizează, pe de o parte, înscrierea copilului cu dizabilităţi şi C.E.S. 
sau doar cu C.E.S. în învăţământul special şi special integrat, iar pe 
de altă parte, şcolarizarea la domiciliu sau în spital a copiilor fără 
C.E.S., nedeplasabili, din motive medicale. Copiii nedeplasabili din 
motive medicale pot avea sau nu C.E.S. şi, de asemenea, pot avea 
sau nu dizabilităţi. 

9. Plan de servicii individualizat 
(P.S.I.) 

- reprezintă un instrument de planificare a serviciilor 
psihoeducaţionale şi a intervenţiilor necesare asigurării dreptului la 
educaţie, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării 
copiilor/elevilor/tinerilor orientaţi şcolar şi profesional de C.O.S.P. 

10. Plan  de intervenţie personalizat 
(P.I.P.) 

- instrumentul de proiectare şi implementare a activităţilor 
educaţional-terapeutice, utilizat pentru eficientizarea activităţilor de 
intervenţie şi atingerea finalităţilor prevăzute în planul de servicii 
personalizat.  
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10.2. Abrevieri 
 

Nr. 
Crt. 

Abrevierea Termenul  abreviat 
1 2 

1. PO Procedura operaţională 
2. In. Informare 
3. Op. Operare 
4. Ap. Aplicare 
5. Ah. Arhivare 
6. Ge. Gestionare 
7. El. Elaborare 
8. Vf. Verificare 
9. A. Aprobare 
10. CA Consiliul de Administraţie 
11. CEAC Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în Educaţie 
12. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 
13. COSP Comisia de Orientare Școlară și Profesională 
14. CPC Comisia pentru protecţia copilului 
15. CJRAE/CMBRAE Centrul Judeţean/al Municipiului București de Resurse și Asistenţă 

Educaţională 
16. PSI Plan de servicii individualizat 
17. PIP Plan de intervenţie personalizat 
18. PEI Plan educaţional individualizat 

 

Nr. 
Crt. 

Termenul Definiţia şi / sau, dacă e cazul, actul care defineşte termenul 
1 2 

11. Școala incluzivă - unitatea de învăţământ preuniversitar, de stat sau particulară, 
cu personalitate juridică, autorizată sau acreditată în 
conformitate cu prevederile legale, în care se asigură condiţiile 
educaţiei nediscriminatorii pentru toţi copiii/elevii/tinerii. 

12. Profesor itinerant și de sprijin - cadrul didactic cu studii superioare în domeniul 
psihopedagogic care desfășoară activităţi de învăţare, 
stimulare, compensare și recuperare cu persoanele cu CES 
integrate în unităţile de învăţământ de masă, în colaborare cu 
toţi factorii implicaţi. 

13. Certificat de orientare școlară - document/act oficial eliberat de către CMBRAE/CJRAE 
conform prevederilor cuprinse în Legea Educaţiei Naţionale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care 
precizează diagnosticul/deficienţa, gradul acestuia/acesteia, 
orientând copiii/elevii/ tinerii cu CES în învăţământul de masă 
sau special. 

14. Implementare - Punere în funcțiune; îndeplinire; realizare; aplicare;integrare. 
15. Facilitator - Persoană care spriină, înlesnește, ușurează realizarea unor 

sarcinilor pentru altă persoană; 
- Persoană care acordă facilități (Condiții speciale) altei persoane. 
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11. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

Nr. 
anexă Denumirea anexei Elaborator Aprobă Nr. 

exemplare Difuzare Arhivare Alte 
elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Raport asupra 

respectării 
prezentei PO 

Director CA 1 1 Dosar C.A. Permanent  

 
 
 
12. CUPRINS 
 
 

Numărul 
componentei în 

cadrul procedurii 
operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii 
operaţionale Pagina 

 Coperta 1 

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi 
aprobarea  ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul 
ediţiei procedurii  operaţionale; 

1 

2. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii  
operaţionale; 1 

3. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia / 
revizia  din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 2 

4. Scopul procedurii operaţionale 2 

5. Domeniul de  aplicare 2 

6. 
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
activităţii procedurale 3 

7. Documente conexe 4 

8. Descrierea procedurii operaţionale 4 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 7 

10. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 9 

11. Anexe, înregistrări, arhivări 12 

12. Cuprins 12 
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TABEL TIP - DIFUZARE PROCEDURĂ 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

APROBAREA PREZENȚEI ȘI A MODULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII 
FACILITATORULUI ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 

( Cod document PO46 SG39 ) 
 

NR. 
CRT. 

NUME ŞI PRENUME 
DESTINATAR DOCUMENT 

SERVICIUL/ 
COMPARTIMENTUL/ 

POSTUL 

ÎNCADRARE/ 
FUNCŢIE 

DATA 
DIFUZĂRII 

SEMNĂTURA 
DE LUARE 

LA 
CUNOŞTINŢĂ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
...      
...      
...      
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Anexa 1 – Acord educational școală – familie – facilitator 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

APROBAREA PREZENȚEI ȘI A MODULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII 
FACILITATORULUI ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 

 ( Cod document PO46 SG39 ) 
 
 
 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.39      Nr. .............. / ............................ 
       SECTOR 2, BUCUREȘTI 
 

ACORD EDUCAȚIONAL 
cu familia copilului cu dizabilităţi şi/sau C.E.S. 

 
Încheiat astăzi, ..................., între: 

• Doamna Prof. STANCA MARIA, în calitate de Director al Şcolii Gimnaziale Nr.39, 
Șos. Colentina, nr.91, sector 2, București 
şi 

• Doamna/Domnul ..................................................... , în calitate de părinte/ reprezentant 
legal al elevului/elevei ........................................................... , din clasa ................... ,  
an școlar ............. - ............. , născut la data de .................... , domiciliat în 
........................................................................................................................................ , 
beneficiar al: certificatului de acordare a gradului de handicap ....... / ...... / ................. ; 
al  certificatului de orientare şcolară şi profesională nr. .......... / ................... ; 

• Doamna/Domnul ..................................................... , în calitate facilitator desemnat 
pentru elevul/eleva ........................................................... , din clasa ................... ,  an 
școlar ............. - ............. , născut la data de .................... , domiciliat în 
........................................................................................................................................ , 
în baza Deciziei ............................................................... , nr. ....... / ....... /................... .  
 
 
CAPITOLUL I: Scopul acordului 
 

Asigurarea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de servicii individualizat. 
 

CAPITOLUL II: Obligaţiile părţilor 
 
1. Unitatea de învăţământ Şcoala Gimnazială Nr.39 – București, prin reprezentant, se 

obligă la următoarele: 
a) să asigure accesul facilitatorului desemnat pentru desfășurarea serviciilor şi 

intervenţiilor educaționale specifice (prevăzute în planul de abilitare-reabilitare / planul de 
servicii individualizat); 
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b) să asigure și condițiile organizatorice necesare activității facilitatorului desemnat, pe 
timpul programului şcolar, la cererea părinţilor, conform procedurii interne existente și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a şcolii; 

e) să sprijine activitatea facilitatorului desemnat, conform atribuţiilor pe care le are 
acesta; 

 
 
2. Părintele / Reprezentantul legal se obligă: 
a) să facă dovada numirii/desemnării facilitatorului și a altor documente necesare 

completării dosarului personal al elevului; 
b) să asigure respectarea regulamentului şi a procedurilor interne ale şcolii în privinţa 

activităţii facilitatorului pe care îl desemnează; 
c) să asigure participarea copilului la activităţile educaționale din cadrul unității școlare; 
d) să colaboreze cu cadrele didactice și cu conducerea școlii; 
e) să aducă la cunoștința unității școlare, de îndată, încetarea colaborării cu facilitatorul 

desemnat, dacă face obiectul deciziei familiei / reprezentantului legal sau a persoanei 
desemnate,  

f) să respecte condițiile cerute de prezența facilitatorului în unitatea școlară, conform 
Anexei 1 - PO 46 SG 39. 

 
3. Facilitatorul 
3.1. Facilitatorul se obligă: 
a) să facă dovada competențelor educaționale, după caz;  
b) semestrial, să facă dovada stării de sănătate corespunzătoare îndeplinirii atribuțiilor 

și accesului în colectivitatea școlară (documente medicale);  
c) să prezinte semestrial cazierul, din care să rezulte că nu sunt consemnate interdicții 

de relaționare și de activitate conform specificului atribuțiilor menționate; 
d) să respecte programul de lucru stabilit între școală, facilitator și familie 

corespunzător prevederilor legale și procedurale; 
e) să aibe o conduita morală, adecvată mediului școlar. 
f) să respecte regulamentul şi procedurile interne ale şcolii, precum și condițiile cerute 

de prezența facilitatorului în unitatea școlară. 
 
3.2. Facilitatorul are următoarele atribuții și responsabilități: 
a) este prezent în spațiul de lucru înainte de sosirea cadrului didactic și începerea 

activității; 
b) pentru a nu fi perturbată activitatea școlară și atenția colectivului de elevi, 

facilitatorului îi va fi permis accesul la următoarea pauză, în cazul în care acesta nu este prezent 
înainte de începerea activității; 

c) pentru o bună colaborare cu cadrul didactic, facilitatorul trebuie să se delimiteze în 
acțiunile sale, în sensul respectărilor atribuțiilor ce îi revin, evitând implicarea în actul didactic 
al acestuia; 

d) prezenţa facilitatorilor la clasă nu poate fi condiţionată de gradul de handicap. 
 e) să supravegheze şi să îngrijiască elevul în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul 
activităţilor extraşcolare, după caz; 
 f) să faciliteze relaţia elevului cu colegii, în timpul orelor de curs, în pause, în cursul 
activităţilor extraşcolare, după caz; 
 g) să faciliteze relaţiei copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs;  

h) să acorde sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, în timpul orelor de curs;  
i) să colaboreze cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant şi de sprijin şi cu 

alte cadre didactice şi conducerea unității şcolare; 
j) să colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali; 



 

17/18 
 

k) să nu folosească telefonul mobil în timpul orelor de curs; 
l) să nu părăsească spațiul de lucru în timpul activității; 
m) să poarte ținută decentă în spațiul școlar; 
n) să nu se prezinte în unitate în stare de ebrietate; 
o) să nu dețină, să consume sau să distribuie băuturi alcoolice sau energizante în spațiul 

școlar; 
p) să nu fumeze în incinta și în perimetrul unității școlare; 
q) să nu dețină, să consume sau să distribuie tigări, substanțe interzise, etnobotanicee, 

cu caracter halucinogen; 
r) să nu dețină sau să utilizeze materiale pirotehnice în spațiul școlar; 
s) să nu dețină sau să promoveze materiale cu caracter obscen, religios sau politic în 

spațiul școlar; 
ș) să nu facă aprecieri asupra prestației actului educational sau a cadrului didactic de 

predare în spațiul școlar și în afara acestuia; 
t) să nu utilizeze în timpul activităților educative aparatură foto/audio/video în vederea 

înregistrării/difuzării/comercializării; 
ț) să nu se prezinte în unitate în stare de sănătate precară (boli transmisibile pe cale 

orală, tactilă), evitând contactul cu elevii, cadrele didactice, etc., limitând astfel răspândirea 
bolii; 

ț) să prezinte la intrarea în unitate legitimația de acces și să o poarte asupra sa pe tot 
timpul activității; 
 

CAPITOLUL III: Durata acordului 
 
Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării lui şi se derulează pe perioada de 

valabilitate a certificatului O.Ș.P. / P.S.I. . 
 
CAPITOLUL IV: Clauze finale 
 
a) Orice modificare adusă prezentului acord se face prin acceptul părţilor, prin 

notificare directă. 
b) În caz de nerespectare a prevederilor din prezentul acord, se va apela la mediere. 

Dacă medierea eşuează, acordul va fi reziliat şi întreg procesul de planificare se va relua. 
c) Falsul în declaraţii sau în înscrisuri se pedepseşte conform art. 326 din Codul penal; 
d) Prezentul acord s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, câte unul pentru fiecare parte 

semnatară. 
 

Director,       Părinte / responsabil,              Facilitator, 
 

Prof. STANCA MARIA    ........................................        ........................................ 
........................................   ........................................        ........................................ 
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Anexa 3 - Legitimație tip – Acces în unitate facilitator 
 

 
 
 
 
 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 
Privind 

APROBAREA PREZENȚEI ȘI A MODULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII 
FACILITATORULUI ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 

 ( Cod document PO46 SG39 ) 
 
 
 
 

LEGITIMAȚIE TIP 
 
 
 

FAȚA 
 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

NR.39 
FACILITATOR LEGITIMAȚIE 

ACCES  
NR. ....... / ...................... 

SECTOR 2  
BUCUREȘTI 

Nume 
Prenume: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Avizat, 
DIRECTOR 

Act identitate:  
Perioada: - 
Persoana 
facilitată 

( nume, prenume, 
clasa ) 

 

 

 
 
 

VERSO 
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FACILITATOR 
 

 
 
     


