
Buna ziua,   

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau accesul la servicii de 
abilitare și reabilitare părinții/ reprezentantul legal depun la sediul DGASPC Olt cel puțin 
următoarele documente lizibile: 

  

• cerere pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de 
handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare (anexa nr.4- formular anexat); 

• fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată 
în îngrijiri paliative (anexa nr.7- formular anexat); 

• certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate (aflat pe lista DSP Olt); 
• copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare 

medicală, bilete de externare/recuperare)- formular anexat; 
• fișa de evaluare psihologică de la un psiholog 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 (anexa nr.8- formular anexat). 

• fișa psihopedagogică - eliberată de grădiniță/școală ( anexa nr.9- formular anexat); 
• ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de fișa factori de mediu. (anexa nr.6- 

formular anexat) și raportul de monitorizare pentru copiii din familie (anexa nr.17- 
formular anexat); 

• Pentru copiii cu măsură de protecție specială se completează raportul de monitorizare din 
anexa 1 a ordinului 1733/2015; 

• Raportul de monitorizare nu se întocmește pentru cazurile noi!!!; 
• copie a certificatului de naștere al copilului sau a actului de identitate; 
• copie ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal; 
• copie a certificatului de căsătorie/divorţ/deces al părinţilor; (dacă este cazul) 
• copie sentinţă de divorţ, 
• copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este 

reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanței/dispoziţie/ hotărâre a 
comisiei pentru protecția copilului (dacă este cazul); 

• copie sentința civilă privind delegarea exercițiului drepturilor părintești rămasă definitivă 
(după caz); 

• copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare, (dacă este în şcoală 
specială, sau beneficiază de profesor  de sprijin/itinerant); 

• copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare, la reevaluare. 

 

• Șef serviciu evaluare complexă copil 

 

http://protectiacopilului.ro/wp-content/uploads/2016/01/Cerere-Evaluare-S6.doc
http://protectiacopilului.ro/wp-content/uploads/2016/01/fisa-medicala-sintetica-S6.docx
http://protectiacopilului.ro/wp-content/uploads/2016/01/fisa-psihologica-S6.docx
http://protectiacopilului.ro/wp-content/uploads/2016/01/fisa-psihopedagogica-S6.docx
http://protectiacopilului.ro/wp-content/uploads/2016/01/Factorii-de-mediu-Anexa-6.docx

