
 

 
SEOSP 

nr. _ _ _ / _ _ . _ _ . _ _ _ _   

 

 

 

Doamnă Director, 

 

 

Subsemnatul(a),   .                                                                    , domiciliat(ă) în 

  .                                        . , str.       .                                            nr. .    , bl..    , 

sc..    , et..    , ap..    , județul Vrancea, telefon   .                          , legitimat(ă) cu ❑ CI / ❑ BI 

seria  .     nr. .               , în calitate de ❑ părinte / ❑ reprezentant legal al copilului                                                      

.                                                                    , născut la data de     .    .          , CNP       

.                                        , solicit prin prezenta evaluarea complexă şi orientarea 

şcolară/profesională a copilului meu.  

 

Anexez următoarele documente: 

 

❑ o copie a actului de identitate al copilului (❑ certificat de naștere / ❑ carte de identitate); 

❑ copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal; 

❑ o copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal 

al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului); 

❑ ancheta socială de la S.P.A.S./D.G.A.S.P.C. Vrancea (❑ original ❑ copie conform cu originalul D.G.A.S.P.C.); 

❑ fișa medicală sintetică de la medicul de familie (❑ original ❑ copie conform cu originalul D.G.A.S.P.C.); 

❑ certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (❑ original ❑ copie conform cu originalul D.G.A.S.P.C.);  

❑ fișa de evaluare psihologică (❑ original ❑ copie conform cu originalul D.G.A.S.P.C.); 

❑ fișa psihopedagogică (❑ original ❑ copie conform cu originalul D.G.A.S.P.C.); 

❑ o copie a foii matricole/adeverință care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ; 

❑ o copie a certificatului de orientare şcolară/profesională; 

❑ alte documente în copie, şi anume: 

 

 

 

 

 

 

 

Data  Semnătura 

 

 

 

Doamnei Director al Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vrancea 



 

  

DECLARAŢIE 

 

 

Subsemnatul(a),   .                                                                    , în calitate de 

❑ părinte / ❑ reprezentant legal al copilului                                                       .,, , , 

cunoscând dispozițiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie 

răspundere următoarele: 

 

1. Copilul are domiciliul stabil în   .                                                              . , 

str.       .                                            nr. .    , bl..    , sc..    , et..    , ap..    , județul Vrancea.  

 

2. În anul şcolar 2020-2021, copilul este înscris în clasa/ grupa                        la 

unitatea şcolară    .                                                                        . .  

 

3. Având în vedere situația familială, am dreptul de a lua decizii cu privire la traseul 

educaţional al copilului fără acordul scris al altor persoane.  

 

4. În situația în care va fi emis un Certificat de Orientare Şcolară şi Profesională, îmi exprim 

acordul pentru:  

☐ transmiterea de către S.E.O.S.P. din C.J.R.A.E. Vrancea a unui exemplar original al 

Certificatului de Orientare Şcolară şi Profesională către unitatea şcolară în care este înmatriculat 

copilul şi care va furniza serviciile educaționale, conform art. 90, alin. 1 din Ordinul Comun nr. 

1985/1305/5805/04.10.2016 („C.O.S.P. va elibera certificatul de orientare şcolară şi profesională în 3 

exemplare originale: un exemplar pentru părinți/reprezentant legal, un exemplar pentru unitatea de  

învățământ nominalizată în planul de servicii individualizat pentru furnizarea serviciilor educaționale, 

un exemplar pentru S.E.O.S.P.) 

☐ transmiterea de către S.E.O.S.P. din C.J.R.A.E. Vrancea a unui exemplar conform cu 

originalul al dosarului copilului către responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale, conform art. 53 

din Ordinul Comun nr. 1985/1305/5805/04.10.2016, alin 1. („În cazul copiilor încadrați în grad de 

handicap şi orientați şcolar/profesional, o copie a dosarului se află la S.E.O.S.P. şi la responsabilul de 

caz servicii psihoeducaţionale) sau alin 2. („Dosarul copilului orientat şcolar/profesional se află la 

SEOSP, iar o copie la responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale”). 

 

 

Data  Semnătura 

 



 
SEOSP 

 

 

Formular de acord informat privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către  

Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională – C.J.R.A.E. Vrancea 

 

 

Subsemnatul(a),   .                                                                    , domiciliat(ă) în 

  .                                    . , str.       .                               nr. .    , bl..    , sc..    , et..    , 

ap..    , județul Vrancea, telefon   .                 , legitimat(ă) cu ❑ CI / ❑ BI seria  .     nr. .            , 

în calitate de ❑ părinte / ❑ reprezentant legal al copilului                                                      .            , 

născut la data de     .    .          , CNP       .                                        , solicitând evaluarea 

complexă şi orientarea şcolară/profesională a copilului meu, îmi exprim liber, explicit şi neechivoc 

acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Centrul Județean de Resurse 

şi Asistenţă Educaţională Vrancea în cadrul procedurii de orientare şcolară şi profesională a 

copilului, în scopul facilitării accesului copilului la serviciile educaționale prin care se asigură dreptul 

la educaţie şi abilitarea/reabilitarea copilului. 

În cazul în care copilului îi va fi emis un Certificat de Orientare Şcolară şi Profesională, datele 

personale ale copilului vor fi comunicate de către C.J.R.A.E. Vrancea: unității şcolare în care vor fi 

furnizate serviciile psihoeducaţionale, managerului de caz servicii psihoeducaţionale (profesorul 

diriginte), autorităților publice responsabile pentru aplicarea HG nr. 564/2017 privind modalitatea de 

acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ 

preuniversitar. Unitatea de învățământ are obligativitatea de a nu face publice informațiile din 

certificatul de orientare şcolară şi profesională atât în cadrul unității, cât şi în afara acesteia. Încălcarea 

confidențialității se sancționează conform legislației în vigoare (Ordin comun nr. 

1985/1305/5805/04.10.2016, art. 90, alin 5.).  

Am luat cunoștință de faptul că C.J.R.A.E. Vrancea poate prelucra datele personale ale 

copilului pentru analize statistice şi rapoarte periodice privind numărul şi categoriile de copiii orientați 

şcolar şi profesional (înaintate I.S.J. Vrancea, D.G.A.S.P.C. Vrancea, autorităților publice 

responsabile pentru aplicarea HG nr. 564/2017), dar rapoartele de analiză nu vor cuprinde nici un fel 

de informații care să permită identificarea facilă a unui copil, ci doar informații statistice referitoare 

la grupe de copii.  

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 

furnizarea datelor sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect 

ulterior, printr-o cerere depusă la secretariatul S.E.O.S.P. / C.J.R.A.E. Vrancea.  

 

Data  Semnătura 

 


	1. cerere orientare scolara si profesionala - 2020-2021
	2. acord prelucrare date cu caracter personal

