ACTE NECESARE IN VEDEREA EVALUARII COMPLEXE A COPIILOR CU HANDICAP
Începând cu data de 19.12.2016 a fost emis Ordinului 1985/1305/5805 privind metodologia pentru
evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării
școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării
copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.
Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap
este necesară depunerea următoarelor documente
cerere pentru evaluate complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la
servicii de abilitare și reabilitare
fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri
paliative;
certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate
copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de
externare/recuperare);
fișa de evaluare psihologică 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.
fișa psihopedagogică;
ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de anexa nr. 6- fișa factori de mediu
copie certificat de naştere, C.I. – copil, copie BI/CI părinţi
copie sentinţă de divorţ, hotărâre/dispoziţie plasament (dacă este cazul).
documentele lipsă la dosar la data reevaluării se vor depune ulterior la SECC în termen de 5 zile dar nu
mai târziu de data expirării certificatului( vechi) de grad de handicap.

Programarea copilului pentru reevaluarea gradului de handicap
In vederea reevaluarii incadrarii in grad de handicap, SECC instiinteaza in scris parintii / reprezentantul
legal al copilului, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea gradului de handicap, mentionand si
documentele ce trebuie aduse pentru examinare
Evaluarea/ reevaluarea copilului cu grad de handicap se realizeaza astfel:
- la sediul SECC, prezenta copilului fiind obligatorie;
- in Petrosani, bilunar, pentru copiii din zona Vaii Jiului;
- la domiciliul copilului, in cazuri exceptionale, daca acesta este nedeplasabil, la un interval de 2 ani
Acordarea drepturilor cuvenite
Pentru evitarea deplasarii in mod repetat la sediul DGASPC Hunedoara a parintilor/ reprezentantului
legal in momentul evaluarii/reevaluarii acestia completeaza si cererile pentru eliberarea avizului necesar
angajarii asistentului personal/indemnizatie, respectiv bugetul personal complementar.
Pentru Gradul Grav, certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita
protectie speciala impreuna cu avizul necesar angajarii va fi trimis primariilor de domiciliu (exceptie
facand Primaria Hunedoara)
In vederea reevaluării gradului de handicap de către Serviciul Evaluare Complexă, este necesar să vă
prezentaţi în Deva (de luni – joi, orele 9-13), str. Gheorghe Bariţiu, nr. 21, cu cel putin de 60 de zile
înainte de expirarea certificatului de grad (PREZENŢA COPILULUI ESTE OBLIGATORIE).
Pentru programare/relaţii suplimentare sunați la tel. 0254/216840, 0726251607, fax 0254234384.

