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Listă documente necesare pentru Serviciul de Evaluare
Orientare Școlară și Profesională
LEGISLAŢIE
- ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 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
- Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.124/20.01.2017 privind aprobarea
Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare
- ORDIN Nr. 5.086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind școlarizarea la
domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase în spitale
- Procedura MEC egalizare şanse Evaluarea Naţională clasa a VIII - a şi Bacalaureat 2021
În conformitate cu prevederile art. 45 din Ordinul numărul 1985/1305/5805 din
19.12.2016, documentele necesare pentru obținerea certificatului de orientare școlară și
profesională:
- Cerere tip pentru evaluare complexă și orientare școlară și profesională
- Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate
- Copii ale actelor de identitate ale parinților/reprezentantului legal
- Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este
reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărârea instanței sau hotărârea comisiei
pentru protecția copilului
- Ancheta socială de la SPAS – primăria de domiciliu/reședință/DGASPC Bacău
- Fișa medicală sintetică de la medicul de familie
- Certificatul medical tip A5 de la medicul neuropsihiatru și/sau medic specialist pe
afecțiuni
- Fișa de evaluare psihologică
- Fișa psihopedagogică
- Adeverință preșcolar, eliberată de unitatea de învățământ
- Copie a foii matricole, eliberată de unitatea de învățământ
- Adeverință pentru elevii de liceu/școală profesională în care se va menționa: filiera,
profilul, domeniul și specializarea
- Copie a ultimului certificat de încadrare în grad de handicap, hotărâre, contract cu familia
și planul de servicii personalizat
- Copie a ultimului certificat de orientare școlară și profesională, la reorientare
- Alte documente relevante în copie (se specifică spre ex: bilete de ieșire din spital, scrisori
medicale specifice etc)
- Dosar carton cu șină
Documente utile:
- PSI

-

PEI (şcolarizare la domiciliu)
Adaptarea curriculară
PIP
Adresa catre CJRAE transmitere PSI
Fişa psihopedagogică

Elena Lepădatu
Bălan Gabriela
Emilia Paraschiv

