
 

 
        "Știi tu ce înseamnă să fii copil? Înseamnă să crezi în dragoste, 

să crezi în frumusețe, să crezi în credință. Înseamnă să fii atât de 
mic, încât spiridușii să ajungă să-ți șoptească la ureche, înseamnă să 
transformi bostanii în calești și șoriceii în telegari, josnicia în       
noblețe și nimicul în orice." (Francis Thompson). 

 

    "Nu există nicio artă mai înaltă decât arta educației copiilor 
noștri. Pictorul sau sculptorul face numai o figură fără viață, pe 
când un educator înțelept modelează un chip viu, de care Se bucură        
Dumnezeu și oamenii, uitându-se la el." (Sf. Ioan Gură de Aur). 

 

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau 
mai târziu [...] toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de      
aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai 
încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie 
şi respect... ” ( Comenius) 

     „Când m-am născut, nu erau semne de vreo reușită a mea in viață. 
Aveam un strabism foarte pronunțat, eram dislexic și abia citeam, toți 
cei din jur râdeau de mine - profesori și copii, eram numit prostu'       
clasei", mi se lipeau bilete cu apelativul ăsta în pauze pe spate, mi se 
spunea mereu că desenez urât și atunci nu prea am mai desenat. Eram 
în suferință. Înțelesesem că sunt prost, urât, și că nu sunt bun de    
nimic. Apoi, în clasa a V-a, a venit un profesor care mi-a văzut un desen 
ascuns, și a vorbit puțin cu mine. La urmă, m-a privit direct în ochi și  
mi-a spus clar: 
       -Tu ești un geniu. 
    Iar eu am început să fiu”.                     (Horațiu Mălăele) 

 

 

 

• Pași de urmat în obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap. 

• Acte necesare în vederea evaluării/reevaluării gradului de handicap la copii. 

• Drepturi și beneficii acordate copiilor cu handicap. 

• Drepturi, obligații și facilități fiscale pentru persoanele care au în îngrijire,         
supraveghere și întreținere un copil cu handicap. 

• Acte necesare pentru obținerea certificatului de orientare școlară. 

• Despre certificatul de orientare școlară. 

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ   

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI   



   Cui trebuie să te adresezi pentru obținerea certificatului de  
încadrare în grad de handicap și a prestațiilor sociale aferente? 

 

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului 

Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, nr. 21; tel./fax. 0254 216840; e-mail: dgaspchd@gmail.com 

programul de lucru cu medicii: Luni - Joi:   9 - 14 

 

       Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului SEC asigură evaluarea iniţială şi 
reevaluarea copiilor cu dizabilităţi în vederea încadrării acestora într-o categorie de 
copii cu handicap. Copiii cu dizabilităţi sunt evaluaţi din  punct de vedere socio-
psiho-medical de o echipă formată din medici specialişti, dar se ţine cont şi de   
posibilităţile de includere socială a acestora, nu numai de criteriile medicale la   
stabilirea gradului de către Comisia pentru Protecţia Copilului Hunedoara CPC.  
 

   Biroul de Evidenţă Prestaţii Sociale 
Deva, Str. Aleea Romanilor, nr. 7; tel. 0254 219451, fax. 0254 215784; e-mail:dashunedoara@yahoo.com  

programul de lucru: Luni - Joi:   8 - 15 

      Biroul de evidenţă prestaţii sociale asigură preluarea documentaţiei în vederea 
constituirii dosarelor administrative ale copiilor cu handicap, asigură acordarea 
prestaţiilor sociale, drepturilor şi facilităţilor pentru toate categoriile de copii cu 
handicap (sume de bani, legitimaţii şi biletele de călătorie  gratuită, avize primării, 
diverse adeverinţe), verifică acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură 
gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale. Dreptul la      
asistenţă socială sub forma prestaţiilor şi a facilităţilor sociale acordate copiilor 
încadraţi în grad handicap este reglementat de Legea nr. 448/2006 privind        
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu      
modificările şi completările ulterioare. 

 

Cui trebuie să te adresezi pentru obținerea certificatului de  

orientare școlară? 
 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara 

Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională (SEOSP) 
 Deva, str. Ghe. Bariţiu, nr. 2, (Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara), parter, sala 05 

Telefon : 0784 295 343; Fax: 0254 219 074; e-mail: seosphd@yahoo.ro 

programul de lucru cu medicii: Luni - Joi:   8  - 18, vineri 8 - 12 

 

  Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) este o 
structură a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara, 
care își desfășoară activitatea în baza OMENCȘ nr. 5805/2016. La nivelul acestuia 
se realizează evaluarea în vederea orientării școlare și profesionale a copiilor cu 
cerințe educaționale speciale. 

 

  

 

 

 

 

 
 Serviciul de Evaluare Complexă pentru copii asigură evaluarea 

iniţială şi reevaluarea copiilor cu dizabilităţi în vederea încadrării      

acestora într-o categorie de persoane cu handicap. Copiii cu dizabilităţi 

sunt evaluaţi din punct de vedere socio-psiho-medical de o echipă       

formată din medici specialişti, dar se ţine cont şi de posibilităţile de     

includere socială a acestora, nu numai de criteriile medicale la stabilirea 

gradului de către Comisia pentru Protecția Copilului (CPC). 

  

     Paşi de urmat în obţinerea certificatului de      
încadrare în grad de handicap 

 

 Părintele/reprezentantul legal împreună cu copilul se prezintă la   
Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii (SEC) din cadrul DGASPC 
Hunedoara în vederea evaluării/reevaluării copilului şi depune dosarul cu 
actele necesare. 

- în cadrul evaluării/reevaluării prezenţa copilului este obligatorie, cu       
excepţia prevăzută de Legea 448/2006, când persoanele sunt nedeplasabile 
şi examinarea se poate face la un interval de 2 ani. 

- pentru copiii din zona Văii Jiului echipa SEC se deplaseaza de 2 ori/lună 
(primele 2 marţi) în  vederea evaluării/reevaluării copiilor cu handicap. 

- în urma evaluării copilului şi a actelor medicale, specialiştii SEC propun        
încadrarea într-o categorie de handicap, 

- membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) Hunedoara hotărăsc           
încadrarea/ menţinerea/respingerea încadrării în grad de handicap, 

- încadrarea copiilor în grad de handicap se face pe o durată de 12/ 6 luni cu    
respectarea Ordonanței de    
Urgență 51/2017, art. 86. 

- reevaluarea este anuală sau 
ori de câte ori în starea de 
sănătate a copilului apar modi-
ficări, prin depunerea de către 
reprezentantul legal/părinte a 
unei cereri şi a documentaţiei 
necesare reevaluării, cu respec-
tarea Ordinului 1985/ 1305/ 
5805/ 2016, art.77. 
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     Acte necesare pentru obţinerea certificatului de  
orientare şcolară  

 

Părintele/ reprezentantul 
legal al copilului vor     
depune la sediul            

Serviciului de evaluare şi      
orientare şcolară şi profesională 
(SEOSP) următoarele acte:  
 cerere-tip pentru evaluare 

complexă şi orientare      
şcolară şi profesională, 

 copii acte identitate copil:      
certificat de naştere şi carte de 
identitate (dacă este cazul), 

 copii acte identitate părinţi/
reprezentant legal: carte de   
identitate, sentinţă de divorţ 
(dacă este cazul), 

  document prin care se face dovada că persoana care depune cererea este            
reprezentantul legal al copilului - hotărâre a instanţei judecătorești/hotărâre a     
comisiei pentru protecţia copilului (dacă este cazul), 

 ancheta socială + anexă efectuată de SPAS din cadrul primăriei, 
 fişa medicală sintetică emisă de medicul de familie, 
 certificat medical tip A5 emis de medicul specialist - dacă se solicită orientare 

școlară pentru școlarizare la domiciliu certificatul medical trebuie să conțină 
obligatoriu recomandarea explicită a medicului specialist pentru școlarizare la   
domiciliu. 

 fişa de evaluare psihologică emisă de un psiholog cu atestat de liberă practică 
în psihologie clinică, 

 fişa psihopedagogică emisă de unitatea de învăţământ pe care o frecventează 
elevul (tipizat site SEOPS), 
 fişa privind achiziţiile şcolare emisă de 
unitatea de învăţământ pe care o      
frecventează elevul, 
 adeverinţă care atestă înscrierea copilului 
în unitatea de învăţământ/ copie a foii     
matricole; 
 copie a ultimului certificat de orientare    
şcolară şi profesională - în cazul           
reevaluării acestuia; 
 copie a certificatului de handicap valabil 
(dacă  este cazul). 
 

Formularele tipizate pot fi descărcate de 
pe site-ul SEOSP. 

 

 

     Acte necesare în vederea evaluării/reevaluării 
gradului de handicap la copii 

 

1. cerere pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad 

de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare. 

2. fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea 

specializată în îngrijiri paliative (original). 

3. certificatul medical tip A5 de la medicul pediatru de specialitate în original pe 

care se menționează termenul de valabilitate.  

4. copii ale documentelor medicale 

adiționale la certificatul medical de 

tip A5 (scrisoare medicală, bilete de 

externare/recuperare). 

5. fișa de evaluare psihologică în 

original de la psihologul atestat în 

psihologie clinică se completează 

obligatoriu  pentru toate cazurile noi 

indiferent de dizabilitate iar pentru 

cazurile care sunt în evidența       

serviciului se completează doar   

pentru copiii cu dizabilități mintale,  

psihice, asociate, boala canceroasă și HIV/SIDA (atunci când e cazul). 

6. fișa psihopedagogică de la unitatea de învățământ pe care o frecventează copilul 

în original. (înregistrată, ștampilată). 

7. ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6 - fișa factori de 

mediu ( inclusiv pentru AMP, plasamente ) în original. 

8. copie certificat de naştere, CI – copil, copie BI/CI părinţi. 

9. copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul). 

10. copie certificat orientare școlară și profesională( dacă este cazul). 
  

     Documentele lipsă la dosar la data reevaluării se vor depune ulterior la SEC în    

termen de 5 zile dar nu mai târziu de data expirării certificatului (vechi) de grad de  

handicap. 

- formularele necesare se găsesc la sediul serviciului şi pot fi descărcate şi de pe     

site-ul instituţiei www.dgaspchd.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Drepturile copiilor cu handicap 
 

• Dreptul la sănătate şi accesul la servicii medicale şi de recuperare pentru    
asigurarea celei mai bune stări de sănătate. 

• Dreptul la îngrijire specială adaptată nevoilor sale. 

• Dreptul la educaţie, valorizarea potenţialului fiecărui copil, individualizarea 
procesului de educaţie, sprijin  
pentru copiii cu CES (certificat de 
orientare şcolară). 

• Asistenţă socială, respectiv    
servicii sociale şi prestaţii sociale    
acordate în baza certificatului de 
încadrare în grad de handicap. 

• Protejarea împotriva oricăror 
forme de discriminare, violenţă, 
abuz, rele tratamente sau          

neglijenţă. 

• Dreptul la odihnă şi vacanţă. 

• Protejarea imaginii sale publice 
şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale. 

• Respectarea personalităţii şi 
individualităţii sale. 

• Libertatea de exprimare. 
 

 

Beneficii acordate copiilor cu handicap 
 

- alocația de stat pentru copiii cu handicap 0 - 18 ani în condițiile și în cuantumul 
prevăzut de lege, majorată cu 100%, acordată de Agenția Națională pentru      
Prestații Sociale.  

- prestaţie socială pentru părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de    
creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie     
specială, indiferent de venituri, de care beneficiază familia sau reprezentantul  
legal, pe perioada pe care copilul este încadrat în grad de grav, accentuat sau   
mediu: 300 lei în cazul copilului cu handicap grav, 175 lei în cazul copilului cu 
handicap accentuat, 60 lei în cazul copilului cu handicap mediu. 
- indemnizaţie sau asistent personal pentru copilul cu handicap grav, 

- alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite 
pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice, pentru copilul cu   
handicap de tip HIV/SIDA. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Certificatul de orientare şcolară şi profesională 

   Utilitate:   

  Certificatul permite orientarea copilului spre o şcoală/grădiniţă specială sau de  
masă cu curriculum adaptat, în funcţie de caz. 

 Conţinutul procesului instructiv-educativ este adaptat nevoilor copilului cu CES. 

 Evaluarea se face ţinând cont de capacităţile reale ale copilului. 

 Elevul poate beneficia de profesor de sprijin sau de profesor itinerant, dacă în şcoala 
spre care este orientat copilul aceşti profesori există. 
 

   Servicii oferite:      

       Planificarea serviciilor pentru copiii cu certificat de orientare şcolară se           
concretizează în planul de servicii individualizat. Prin acest plan se pot acorda: 

 Asigurarea transportului la unitatea de învăţământ aflată în altă localitate decât cea 
de domiciliu (cu microbuzul şcolar, terapie logopedică), 

 Măsuri de sprijin pentru educaţia incluzivă (consiliere psihopedagogică, profesor 
intinerant şi de sprijin după caz), 

 Ajutoare materiale (bani pentru hrană, rechizite şi haine). 



            Cerinţele educaţionale speciale (CES) 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.). 

 

Copilul cu CES este copilul:  
 

- cu dificultăţi uşoare de învăţare,  

- cu dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp şi spaţiu, schemă corporală),  

- cu deficienţe mintale uşoare/ asociate/ severe - cu deficienţe senzoriale (vizuale, 
auditive),  

- cu deficienţe locomotorii,  

- cu deficienţe de pronunţie, scriere, citire,  

- cu tulburări de comportament sau emoţionale.  
 

        Copilul cu CES este copilul care datorită   

deficienţelor/afectărilor/dizabilităţilor senzoriale 

(vizuale, auditive), mintale, psihice, motorii,    

neuromotorii, precum şi a unor tulburări specifice 

de învăţare necesită măsuri educaţionale             

personalizate pentru a-şi atinge şi menţine         

potenţialul maxim de integrare şi participare la 

toate aspectele vieţii şcolare. 

Abordarea situației copilului   

1. Părintele remarcă faptul că elevul are dificultăţi la şcoală prin observaţie personală 
sau este anunţat de educator/ învăţător/ diriginte/ psiholog.  

2. Părintele merge la Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională din 
cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională pentru a depune   
cererea împreună cu documentele necesare pentru a obţine un certificat de orientare 
şcolară şi profesională. 

       În funcţie de:  

-  cererea părintelui, 

-  gradul dizabilităţii / nevoile copilului,  

       orientarea şcolară se poate face pentru: 

 integrare individuală în învăţământul de masă,  

 clasă specială în învăţământul de masă, 

 şcoală special, 

 şcolarizare la domiciliu. 

 

 

 

 

 

 
 

Drepturi în vederea asigurării  asistenţei de                
recuperare/reabilitare 

 

 Dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu (dispozitive de protezare în         
domeniul ORL, încălţăminte ortopedică, cărucioare, proteze pentru membre,       
dispozitive pentru handicap vizual etc.) prin sistemului asigurărilor sociale de      
sănătate, 

 Servicii gratuite de cazare şi masă şi pentru însoţitorul copilului cu handicap grav 
sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unităţile sanitare cu 
paturi, sanatorii şi staţiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a   
medicului specialist, 

 Un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an, pe baza programului       
individual de reabilitare şi integrare socială şi a recomandării medicului de familie 
sau a medicului specialist. (art. 11, al. (1) din Legea 448/2006). 

 asistenţă medicală şi medicamente gratuite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Drepturile persoanelor care au în îngrijire,                    

supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap 
 

 Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap 

beneficiază de următoarele drepturi: 

a) concediu plătit pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea de către 

acesta a vârstei de 7 ani şi program de lucru redus la 4 ore pentru părintele care are în 

îngrijire copilul cu handicap care necesită tratament pentru afecţiuni intercurente,  

până la împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani; 

b) concedii medicale pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesită internare, 

tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, până la    

împlinirea de către copil a vârstei de 18 ani; 

c) indemnizaţie, prin MMJS pentru creşterea copilului cu handicap, acordată femeii 

mamă deţinătoare de certificat de persoană cu handicap, până la împlinirea de către 

copil a vârstei de 7 ani; 

d) alocaţie de întreţinere pentru copiii cu handicap, aflaţi în plasament familial sau 

încredinţaţi, potrivit legii, unei familii ori persoane sau unui organism privat autorizat 

potrivit legii, în cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 50%. (art. 12, al. (1) din    

Legea 448/2006). 

 

Obligaţiile persoanelor care au în îngrijire,                  
supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap 

 

 Să asigure creşterea şi îngrijirea corespunzătoare a copilului cu  handicap;  

 Să respecte şi/sau să urmeze 

activităţile şi serviciile prevăzute 

în planul de recuperare pentru 

copilul cu  handicap;  

 Să însoţească copilul cu         

handicap, la termenul necesar sau 

la solicitare, pentru evaluare        

şi reevaluare, la comisiile cu     

competenţă în domeniu;  

 Să colaboreze cu asistenţii sociali şi 

specialiştii care au ca scop             

recuperarea, reabilitarea, orientarea 

şcolară şi integrarea socială a         

copilului cu handicap; 

 Imediat după obţinerea certificatului 

de încadrare în grad de handicap de 

către copilul pe care îl are în grijă, să 

depună actele necesare pentru ca  

acesta să beneficieze de drepturile şi      

facilităţile prevăzute de lege; 

 Să aducă la cunoştinţa DGASPC Hunedoara în termen de 48 de ore de la luarea la 

cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, 

starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de 

lege. 

 

Facilităţi fiscale pentru persoanele care au în îngrijire,   
supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap 

 

- scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren, 

- scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi                   
mototriciclurilor, 

- credit, pentru achiziţionarea unui singur 
autovehicul şi pentru adaptarea unei      
locuinţe conform nevoilor individuale de 
acces, a cărui dobândă se suportă din     
bugetul de stat în anumite condiţii, 

- scutire de la plata tarifului de utilizare a 
reţelelor de drumuri naţionale, 

- legitimaţie card parcare gratuită de la  
primăria de domiciliu, 

- bilete de intrare la spectacole, muzee,  manifestări artistice şi sportive, 

- transport urban şi interurban gratuit pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, 
la alegere, cu orice tip de tren în limita costului unui bilet la tren Interregio cu rezervare 
la clasa a II – a, cu autobuzele pentru 12 călătorii dus-întors/ an calendaristic pentru 
persoana cu handicap grav şi însoţitorii/ asistenţii personali ai persoanei şi în prezenţa 
acesteia şi 6 călătorii dus-întors/ an calendaristic pentru persoana cu handicap grav. 

 

 

 

 

  

 

 


