Instituții cu rol de suport pentru componenta educațională
în intervenția echipei comunitare integrate
I. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ)/ Comisia Judeţeană de prevenire a abandonului şcolar (CJPAS)
Inspectoratele şcolare judeţene asigură şcolarizarea elevilor şi monitorizarea participării la cursuri a
acestora pe durata învăţământului obligatoriu, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, creând
totodată condiții pentru organizarea programelor educaţionale de tip "A doua şansă".
La nivelul inspectoratelor școlare județene funcționează comisiile județene de prevenire a abandonului
școlar. Fiecare inspectorat școlar elaborează, anual, o strategie privind prevenirea absenteismului și a
abandonului școlar, precum și un plan de măsuri. Strategia se fundamentează pe date statistice, obținute ca
urmare a monitorizării fenomenului la nivelul unităților școlare, pe niveluri de învățământ. Datele obținute
determină o serie de intervenții specifice – consilierea managerială a directorilor, atragerea de programe de
sprijin financiar pentru elevi, organizarea de programe educaționale extracurriculare, colaborarea cu alte
instituții în vederea implementării de măsuri specializate (ex. consilierea elevilor în risc, cu sprijinul CJRAE,
acțiuni în parteneriat cu IPJ, pentru a susține integrarea socială și școlară a elevilor ce au săvârșit acte
infracționale, colaborarea cu consiliile comunitare consultative existente la nivelul fiecărei comunități locale
etc.).
Pentru mai multe activități realizate de către inspectoratele școlare județene se pot accesa paginile
web ale acestora, diponibile prin https://www.edu.ro/inspectorate-scolare-judetene
II. Centrul Județean de Resurse și Asistenţă Educaţională/ Centrul Municipiului București de
Resurse și Asistenţă Educaţională (CJRAE/ CMBRAE)
CJRAE/CMBRAE realizează evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea
profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor, atât din învățământul de masă, cât și a celor din învățământul
special și special integrat. CJRAE/CMBRAE, prin intermediul Comisiei de orientare şcolară şi profesională
(COSP), realizează orientarea şcolară şi profesională a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale
(CES). De asemenea, în cadrul CJRAE/ CMBRAE funcţionează Serviciului de Evaluare şi Orientare Școlară
şi Profesională (SEOSP), care are ca principal scop realizarea activităților de evaluare și asistență
psihoeducațională, de orientare școlară și profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe
educaționale speciale, în baza prevederilor legislaţiei în vigoare. Evaluarile psihoeducaționale realizate în
cadrul SEOSP completează dosarul copiilor/elevilor, împreună cu Raportul sintetic de evaluare și propunerile
în ceea ce privește orientarea școlară și profesională și sunt prezentate Comisiei de orientare școlară şi
profesională (COSP).
SEOSP colaborează în cadrul CJRAE/CMBRAE cu Comisia de orientare școlară și profesională (COSP),
cu comisia de soluționare a contestațiilor certificatelor de orientare școlară și profesională, cu unităţi şi instituţii
de învăţământ, prin responsabilii de caz servicii psihoeducaționale cu sprijinul comisiei interne de evaluare
continuă (CIEC), cu direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, prin managerii de caz, cu
sprijinul serviciului de evaluare complexă (SEC), cu serviciile publice de asistenţă socială (SPAS), cu agenţiile
judeţene de ocupare şi formare profesională, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum
şi cu alte persoane juridice care au atribuţii în domeniul educaţiei.
De serviciile CJRAE/CMBRAE beneficiază atât copiii, elevii şi tinerii din sistemul de învățământ, cât și
părinţii sau aparţinătorii legali ai acestora, cadrele didactice, membrii ai comunității și personalul din alte
instituţii care acţionează în domeniul educației și al protecției drepturilor copiilor.
III. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM)/ Agenția Municipală pentru
Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM)
AJOFM reprezintă un serviciu public deconcentrat ce funcționează ca agenție teritorială a ANOFM
(Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de muncă), ce are ca scop aplicarea politicilor și strategiilor privind
ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, elaborate de
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către Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Astfel, AJOFM/ AMOFM asigură servicii de consiliere şi
orientare pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă şi intermediază relația acestora cu angajatorii, atât
pentru identificarea unui loc de muncă în țară, cât și în statele membre ale Uniunii Europene, în statele
semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi în alte state cu care România a încheiat tratate,
convenţii, acorduri şi înţelegeri.
De asemenea, AJOFM/AMOFM organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, în condiţiile legii,
servicii de formare profesională şi de evaluare şi certificare a competenţelor dobândite pe alte căi decât cele
formale pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege.
Potrivit Legii nr. 202 din 22 mai 2006 (art. 27) în subordinea AJOFM se pot înfiinţa agenţii locale
pentru ocuparea forţei de muncă, ce se pot constitui la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ, la nivelul
principalelor localităţi din cadrul fiecărui judeţ. Informații cu privire la agențiile județene sunt disponibile pe siteul anofm.ro, secțiunea Selectați o agenție.

IV. Biroul județean pentru romi
În România există 8 birouri regionale pentru romi, coordonate de Agenția Națională pentru Romi.
Experții din aceste structuri regionale asigură asistenţă tehnică specifică structurilor instituţionale din primării
(experţii locali pentru romi) și prefecturi (experţii din Birourile Județene pentru Romi), colaborează la nivel
regional pentru implementarea de măsuri privind politicile publice naţionale destinate romilor, identifică,
dezvoltă şi consolidează parteneriate locale şi identifică oportunităţi de finanţare pentru elaborarea de proiecte
care să sprijine incluziunea socială a romilor.
Datele de contact ale birourilor județene pentru romi sunt disponibile la
http://www.anr.gov.ro/index.php/anr/388-contacte-birouri-judetene-pentru-romi
Agenția Națională pentru Romi funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale,
care elaborează politica și strategia Guvernului în domeniul respectării, promovării și afirmării drepturilor
minorității rome și implementează, monitorizează și evaluează măsurile din domeniile sectoriale de intervenție,
cuprinse în Strategia Guvernului României privind incluziunea minorității rome. Astfel, împreună cu alte organe
ale administrației publice, cu organizațiile neguvernamentale ale romilor și cu reprezentanți ai minorității rome
coordonează evaluarea principalelor nevoi ale comunităților de romi și aplicarea programelor de sprijinire a
acestora:
- stimularea participării școlare și reducerea abandonului școlar;
- prevenirea și combaterea discriminării pentru copiii romi instituționalizați, precum și pentru celelalte categorii
de copii aflați în dificultate;
- procurarea documentelor de identitate;
- sprijinirea angajării pe piața muncii, inclusiv prin elaborarea programelor privind sporirea facilităților fiscale
pentru persoanele juridice care angajează persoane de etnie romă din familii cu mulți copii și lipsite de
mijloace de subzistență;
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- asigurarea participării nediscriminatorii a femeilor de etnie romă la programele de protecție și educație a
copiilor;
- includerea romilor în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, acordarea de
medicamente compensate;
- valorificarea patrimoniului cultural al romilor;
- exercitarea și revalorificarea unor meserii tradiționale care corespund nevoilor existente pe piață, adaptarea
meseriilor tradiționale la piața modernă și dezvoltarea unor rețele de desfacere.
V.

Comisia județeană privind incluziune socială (CJIS)

Comisia naţională privind incluziunea socială reprezintă un organism cu rol consultativ, fără
personalitate juridică și este constituită din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau preşedinte, al
ministerelor, autorităţilor, agenţiilor şi al altor instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii
sociale.În fiecare județ, la nivelul instituției prefectului,funcționează Comisia judeţeană privind incluziunea
socială. Această comisie elaborează şi aprobă planul judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei
sociale, monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi efectuează informări periodice
cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului.
Document
-

întocmit de Popescu Doina - expert elaborare instrumente de lucru și formare MEC
avizat de Trașcă Iuliana-Marinela - responsabil validare instrumente MEC
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