tranzacţiei judiciare sau a actului autentic pentru
care procedura de exequatur nu a fost eliminată,
sunt competente prima instanţă, autoritatea
emitentă a actului respectiv şi instanţa care s-a
pronunţat prin hotărâre judecătorească.
Cererile privind obţinerea pensiei de
întreţinere în România se depun la Ministerul
Justiţiei, care, la rândul său, le redirecţionează la
autorităţile competente să le soluţioneze,
respectiv baroului competent teritorial, Camerei
Executorilor
Judecătoreşti
sau
instanţei
judecătoreşti competente. Pentru soluţionarea
cererilor de măsuri specifice, având ca obiect
localizarea sau facilitarea căutării de informaţii
privind veniturile sau bunurile debitorului sau
ale creditorului, Ministerul Justiţiei colaborează
cu Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Creditorii obligaţiilor de întreţinere care
nu au împlinit 18 ani sau aflaţi în continuarea

studiilor, dar nu mai mult de 21 de ani,
persoanele vulnerabile, definite prin art. 3 lit. f)
din Convenţia de la Haga beneficiază de ajutor
public judiciar gratuit. Pentru aceste categorii de
creditori obţinerea dreptului de întreţinere în
România, atunci când nu există un titlu
executoriu străin sau efectele acestuia nu pot fi
recunoscute în România, se realizează prin
cooperarea, expres stabilită de lege, dintre
Ministerul Justiţiei şi barou. Astfel, aceste
persoane beneficiază de un avocat din oficiu
care îi reprezintă şi le apără interesele.
În concluzie, Legea 36/2012 încearcă să
faciliteze procedura prin care obligaţia de
întreţinere se poate executa, astfel încât
solidaritatea şi îndatorirea de ordin moral şi
material între persoanele legate prin raporturi de
rudenie, de căsătorie sau prin alte raporturi
asimilate celor de rudenie să nu fie neglijată.

SCURTĂ PREZENTARE A ORDINULUI NR. 6.552 PENTRU
APROBAREA METODOLOGIEI DIN 13 DECEMBRIE 2011 PRIVIND
EVALUAREA, ASISTENŢA PSIHOEDUCAŢIONALĂ, ORIENTAREA
ŞCOLARĂ ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A COPIILOR, A ELEVILOR
ŞI A TINERILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE DE SPECIALITATE
Cristina Vida
Pentru asigurarea interesului superior al
elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale
speciale a fost înfiinţat serviciul de evaluare şi
orientare şcolară şi profesională (SEOSP) prin
Ordinul pentru aprobarea Metodologiei din 13
decembrie 2011 privind evaluarea, asistenţa
psihoeducaţională,
orientarea
şcolară
şi
orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a
tinerilor cu cerinţe educaţionale de specialitate6.
Educaţia specială, propusă prin
constituirea serviciului de evaluare şi orientare
şcolară şi profesională, presupune un ansamblu
de procese de punere în aplicare a programelor,
activităţilor de învăţare şi asistenţă complexă de
recuperare-compensare adaptate persoanelor
6

Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 45 din 19
ianuarie 2012
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care nu reuşesc să atingă, temporar sau pe toata
durata şcolarizării, un nivel de dezvoltare
corespunzător vârstei. Astfel, prin şcoală
specială se înţelege unitatea de învăţământ în
care se asigură atât educaţie, cât şi intervenţie
psihopedagogică de către profesori specializaţi
persoanelor cu diferite tipuri şi grade de
dizabilităţi
sau
deficienţe.
Cerinţele
educaţionale speciale presupun acele necesităţi
educaţionale
suplimentare,
complimentare
obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate la
particularităţile individuale ale unei anumite
deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/ dificultăţi de
învăţare şi asistenţă complexă, medicală,
socială, educaţională.
Metodologia distinge între integrarea
şcolară, care presupune procesul de adaptare a
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persoanei cu cerinţe educaţionale speciale la
normele şi cerinţele şcolii pe care o urmează, de
stabilire a unor relaţii afective pozitive cu
membrii grupului şcolar şi incluziune şcolară,
care reprezintă procesul permanent de
îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile de
învăţământ pentru a cuprinde în procesul de
educaţie toţi membrii comunităţii, indiferent de
caracteristicile, dezavantajele sau dificultăţile
acestora.
Şcoala incluzivă reprezintă unitatea de
învăţământ în care se asigură o educaţie pentru
toţi copiii, respectiv un mijloc eficient de
combatere a atitudinilor de discriminare şi
segregare. Cu alte cuvinte, se urmăreşte
identificarea nevoilor specifice ale copiilor şi
ale elevilor şi asigurarea condiţiilor optime de
integrare şcolară, profesională şi socială, prin
egalizarea şanselor. În acest sens, accesul la
actul educaţional trebuie să aibă loc în temeiul
principiului
echităţii, fără discriminare, a
principiului
relevanţei,
a
oportunităţii
programelor de dezvoltare personală şi socialeconomice, principiului eficienţei, obţinerea
unor rezultate educaţionale maxime prin
gestionarea resurselor existente, principiului
incluziunii sociale, a interesului superior al
copilului,
principiului
participării
şi
responsabilizării părinţilor.
O problemă distinctă este cea care
priveşte evaluarea copiilor, elevilor şi a tinerilor
cu cerinţe educaţionale speciale, în vederea
orientării şcolare şi profesionale a acestora. În
acest sens, se va urmări interesul superior al
copilului, în vederea creşterii nivelului de
implicare activă în planul vieţii individuale şi
sociale a acestuia, precum şi al potenţialului său
real de dezvoltare. Evaluarea se va face ţinânduse cont de starea de sănătate, nivelul de
instrucţie şi educaţie, gradul de adaptare
psihosocială, situaţia economică a copilului,
dintr-o perspectivă unitară, multidimensională.
Asistenţa psihoeducaţională a copiilor,
elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale
speciale presupune un ansamblu specializat de
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servicii, respectiv consiliere psihopedagogică,
terapii specifice recuperator-compensatorii,
anchetă socială, mediere şcolară. Orientarea
şcolară are rolul de a asigura educaţie şi formare
profesională de calitate, în acord cu
particularităţile fizice, fiziologice şi psihologice
ale individului, prin valorificarea potenţialului
aptitudinal, a intereselor , aspiraţiilor,
cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor
particularităţi psihocomportamentale şi integrare
socioprofesională.
Din serviciul de evaluare şi orientare
şcolară şi profesională fac parte: 2 profesori
psihologi atestaţi în psihologie educaţională, un
profesor psihopedagog, un profesor de educaţie
specială, un asistent social, un medic pediatru.
Art.6.al Metodologiei arată că evaluarea
medicală, psihologică, educaţională şi socială
este un proces complex, continuu şi dinamic,
realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi
de a estima din punct de vedere cantitativ şi
calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi
potenţialul
copilului/elevului/tânărului
cu
cerinţe educaţionale speciale. Scopul evaluării
fiind
acela
de
a
stabili
dacă
elevul/copilul/tânărul are sau nu cerinţe
educaţionale speciale, în vederea orientării
şcolare şi/sau profesionale a acestuia.
La finalul evaluării iniţiale în vederea
orientării şcolare/profesionale, dosarul va
cuprinde rezultatele evaluării medicale (referat
medical/ scrisoare medicală eliberat/eliberată de
medicul de familie/ medicul specialist), ale
evaluării psihologice (fişa psihologică eliberată
de profesorul psiholog), ale evaluării
educaţionale (fişa psihopedagogică eliberată de
unitatea de învăţământ) şi ale evaluării sociale
(ancheta socială).
Reevaluarea se realizează, de regulă,
când apar schimbări la nivelul performanţei
şcolare
şi
al
funcţionalităţii
copilului/elevului/tânărului şi/sau la cererea
părintelui şi/sau la cererea profesorului, cel mult
una pe an şi cel puţin una pe nivel de
învăţământ.
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