
Evaluarea si integrarea copiilor cu CES 

 

 

 

 

Informaţii/sesizări de la: 

- cadre didactice, 

- psihologi,  

- specialiști din DGASPC  

- medici pediatri,  

- medici de familie etc. 

CJRAE (Comisia 

COSP) 

 

 

 

Serviciul de 

Evaluare si 

Orientare Scolara 

(SEOSP) 
Cadrele didactice realizeaza 

proces instructiv-educativ 

diferentiat pentru minim 6 

luni; in absenta progresului 

masurabil, cadrele didactice 

vor referi cazul catre SEOSP 

 

Orientarea şcolară 

în funcţie de tipul 

şi gradul 

deficienţei 

Învăţământ de masă 

Învăţământ special 

Şcolarizarea la domiciliu,  

Grupe /clase în spitale 

 

Servicii de 

sprijin 

psihopeda-

gogic SAU 

curriculum 

adaptat 



 
 

 

ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL pot fi înscrişi şi şcolarizaţi, de 

regulă, copii/elevi cu deficienţe/dizabilităţi medii, severe, grave, profunde, asociate 

în baza certificatului de orientare din cadrul CJRAE. 

ÎN GRUPELE/CLASELE INTEGRATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ pot fi 

înscrişi, de regulă, copii/elevi cu dificultăţi/tulburări de învăţare, dificultăţi de 

adaptare, de integrare, precum şi cei cu  deficienţe/dizabilităţi uşoare sau moderate. 

O astfel de integrare se realizează şi individual. 

SE ÎNFIINŢEAZĂ GRUPE/CLASE ÎN CADRUL UNITĂŢILOR SANITARE 

pentru elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită 

perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni. 

BENEFICIAZĂ DE ŞCOLARIZARE LA DOMICILIU, pe o perioadă 

determinată, copiii/elevii nedeplasabili, cu boli cronice, cu sau fără alte deficienţe 

asociate, şi elevii aflaţi în stare de convalescenţă de lungă durată, după 

INTEGRAREA 

copiilor 

cu CES 

se realizează: 

prin clase şi grupe speciale - pentru copii şi elevi 

cu dizabilităti - din unităţi şcolare speciale sau din 

şcoli de masă; 

prin şcoli de masă, individual, cu sau fără servicii 

educaţionale de sprijin 

prin grupe sau clase din unităţi sanitare în care 

sunt internaţi copiii, elevii şi tinerii cu boli cronice 

sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai 

mari de 4 săptămâni 

la domiciliu (şcolarizare itinerantă), pe o perioadă 

determinată 

prin alte structuri şcolare ( de ex. unităţi de 

reeducare din sistemul penitenciar) 



afecţiuni/traumatisme care au necesitat sau nu intervenţii chirurgicale, tratamente 

spitaliceşti etc. 

ÎN UNITĂŢILE DE REEDUCARE DIN SISTEMUL PENITENCIARELOR pot fi 

înscrişi elevi cu tulburări de comportament care au săvârşit o infracţiune, dar nu 

răspund penal, fiind minori. 
 

 

Documente necesare înscrierii la şcoală (CES) 

 

 
 

Dosarul copilului/elevului cuprinde: 

   1. cererea părinţilor/tutorilor; 

   2. copii ale actelor de identitate ale 

părinţilor/tutorilor şi ale 

copiilor/elevilor/tinerilor cu CES; 

   3. certificatul de încadrare într-un grad 

de deficienţă, după caz; 

   4. adeverinta medicala sau scrisoarea 

medicală; 

   5. fişa psihopedagogică; 

   6. fişa de traseu educaţional/ 

caracterizarea învățătorului /profesorului 

diriginte. 

   7. rezultatul anchetei sociale 

CJRAE 

 

Orientare şcolară 

şi Profesională 

Învăţământ de masă 

(servicii de sprijin sau 

curriculum adaptat) 

Şcoală specială 


