ACTELE NECESARE- REEVALUARE

DOSAR HANDICAP- COPII CU DIZABILITĂȚI
1. CERERE TIP
2. CERTIFICAT MEDICAL TIP A5 (emis de către una din unităţile sanitare abilitate de DSP) - în
original şi o copie (cu precizarea valabilității de către medicul specialist, cuprinsă între 3 luni și 4 ani de
la data emiterii, în funcție de diagnostic) + scrisoare medicală/ referat de stare prezentă și/sau
investigații din anul în curs (după caz);
- pentru bolile aparatului respirator (astm bronsic)- OBLIGATORIU probe funcţionale respiratorii;
- pentru bolile cardiace- OBLIGATORIU gradul de insuficienţă cardiacă - clasa NYHA;
- pentru tulburarile de auz- OBLIGATORIU audiograma;
- pentru întârzierile mintale- OBLIGATORIU determinarea coeficientului de dezvoltare (QD) până la
vârsta de 3 ani și a coeficientului de inteligență (QI) peste vârsta de 3 ani;
- pentru tulburarile din spectrul autist/ autism infantil- OBLIGATORIU diagnosticul sa fie completat pe baza
criteriilor medico – psihologice privind afectarea celor 4 paliere (socializare, limbaj, autoservire si motor)
* Pentru afecțiunile grave, aflate pe lista Comisiei de Paliație, medicul specialist trebuie să facă precizarea de
‘necesită îngrijiri medicale paliative’, astfel încât să se poată acorda valabilitatea certificatului de handicap
până la vârsta de 18 ani.
3. ACTE MEDICALE, legate de boala de bază şi/ sau complicaţii (dacă este cazul) – două copii (scrisoare
medicală, bilete de externare etc.) + o evaluare / caracterizare de la terapeutul care lucrează cu copilul
(original si copie);
4. FIȘĂ MEDICALĂ SINTETICĂ- tipizat completat de către medicul de familie - în original şi o copie
(are valabilitate 1 an de la data emiterii);
5. FIȘĂ PSIHOLOGICĂ (de la recuperare, de la spital/policlinica/cabinet privat etc) – tipizat completat de
către psihologi cu drept de liberă practică, cu atestat în psihologie clinică - în original şi o copie (are
valabilitate 3 luni de la data emiterii);
*Dacă examenul psihologic se realizează în cadrul unui Cabinet Psihologic Individual, este necesar ca acesta să
conțină timbrul profesional emis în anul în curs, cu marca "COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA".
6. FIȘĂ PSIHOPEDAGOGICĂ – tipizat completat de către cadrul didactic care lucrează în mod direct cu
copilul - în original şi o copie (dacă este cazul) (are valabilitate – pe an școlar);
7. ADEVERINŢĂ DE ELEV– în original şi copie (dacă este cazul);
8. 1 copie de pe CERTIFICATUL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (în vigoare)(dacă este cazul)
9. 1 copie de pe CERTIFICATUL DE HANDICAP + HOTĂRÂREA VECHE
10. 1 copie de pe CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului;
11. 1 copie de pe B.I./C.I. al copilului (dacă a împlinit 14 ani);
12. 1 copie de pe CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE (dacă este cazul) ;
13. 1 copie de pe CERTIFICATUL DE DECES al unuia dintre parinti (dacă este cazul) ;
14. 1 copie de pe SENTINŢA DE DIVORŢ/ DE PLASAMENT/ ÎNCREDINŢARE (a copilului la unul
dintre părinţi) - (dacă este cazul);
15. 2 copii de pe B.I./C.I. mamă sau al reprezentantului legal al copilului (valabil pe Sectorul 1 Bucureşti);
16. Acordul celuilalt părinte cu privire la încadrarea copilului într-un grad de handicap, pentru următoarele
situații: divorț/separare/concubinaj – original
17. 1 dosar cu şină cartonat
-

DOSARUL VA FI VERIFICAT DE BIROUL EVALUARE COMPLEXĂ (Pavilion B, cam 4) ȘI
APOI SE VA DEPUNE LA REGISTRATURĂ (pavilion C) sau ONLINE (evaluare.copii@dgaspcsectorul1.ro)
(PROGRAM cu publicul Birou Evaluare Complexă:LUNI, MARȚI și JOI-8,30–14,00)

-- Telefon Biroul Evaluare Complexă: 021.223.41.91 –

