
Compartimentul de evaluare complexă copii are următoarele atribuții principale: 

 

 

a)  identifică şi monitorizează copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un 

grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în 

urma evaluării complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinţilor 

sau a reprezentanţilor legali, a referirilor din partea serviciului public de asistenţă socială 

şi a specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi, precum şi a sesizărilor din 

oficiu; 

b)  verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de 

handicap;  

c)  evaluarea copilului cu dizabilități și încadrarea acestuia într-un grad de handicap 

se realizează în conformitate cu Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 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;  

d)  se asigură de faptul că dosarul copilului conține documentele prevăzute la art. 44 

alin.1 din Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 

Sociale și Persoanelor Vârstnice, 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, 

îndeplinind  atribuțiile prevăzute la art. 51 alin. 1 din respectivul Ordin;  

e)  efectuează anchete sociale la domiciliul copilului; în situaţii excepţionale, 

efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la sediul 

serviciului sau la domiciliul copilului;     

f) întocmeşte în colaborare cu managerul de caz raportul de evaluare complexă a copilului 

cu dizabilități şi planul de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi, prevăzute în 

anexa nr. 12, respectiv anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 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, în colaborare cu managerul de caz și profesioniștii 

care au participat la evaluarea complexă, precum și cu consultarea copilului și a 

părinților/reprezentantului legal şi propune Comisiei pentru protecția copilului 

încadrarea copilului într-un grad de handicap şi după caz, stabilirea unei măsuri de 

protecţie specială. Propunerea se face în baza raportului de evaluare complexă şi prin 



aplicarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de 

handicap, prevăzute în Ordinul nr. 1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor 

biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a 

modalităților de aplicare a acestora;  

g)  întocmeşte, în condiţiile legii, în colaborare cu managerul de caz și profesioniștii 

care au participat la evaluarea complexă, precum și cu consultarea copilului și a 

părinților/reprezentantului legal, planul de abilitare-reablitare pentru copilul încadrat în 

grad de handicap, respectiv planul individualizat de protecție pentru copilul cu 

dizabilități instituționalizat; Planul de abilitare-reabilitare se elaborează și pentru copiii 

cu dizabilități pentru care părinții solicită exclusiv acest lucru, situație în care planul este 

aprobat de conducerea Direcției Generale, nu de Comisia pentru protecția copilului;  

h)  informează părinţii sau reprezentantul legal cu privire la obligaţia respectării şi 

implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi; 

i)  urmăreşte realizarea planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi, 

respectiv a planului individualizat de protecţie, aprobat de Comisie;  

j) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-

reabilitare; 

k)  reevaluarea obiectivelor din planul de abilitare-reabilitare are loc trimestrial 

pentru copiii din sistemul de protecție specială și semestrial pentru copiii din familie;  

l)  rezultatele reevaluării, concluziile și recomandările se consemnează de profesionistul 

responsabil cu monitorizarea într-un raport de monitorizare, formularul-tip al raportului 

de monitorizare pentru copiii din familie încadrați în grad de handicap și/sau orientați 

școlar fiind prevăzut în anexa nr. 17 la Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 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 special, iar formularul –tip pentru copiii din sistemul de 

protecție specială prevăzut de anexa nr. 1 la Procedura de stabilire și plată a alocației 

lunare de plasament, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției 

sociale și persoanelor vârstnice nr. 1733/2015, se completează cu aspecte specifice 

obiectivelor de abilitare-reabilitare. Rapoartele individuale de monitorizare se întocmesc 

semestrial pentru copiii din familie și trimestrial pentru copiii din sistemul de protecție 

specială sau ori de cite ori se constată dificultăți în implementarea planului;   

m)  efectuează reevaluarea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de 

handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de 

zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare 

poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile 

pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap. La cererea de 

reevaluare se anexează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare;  



n)  comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru 

reevaluare;  

o)  responsabilitățile principale ale angajaților în aplicarea managementului de caz 

pentru copiii cu dizabilități trebuie să se regăsească în fișele de post ale acestora, fiind 

prezentate în anexa nr. 18 la Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 al Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, 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;  

p)  colectează şi centralizează toate informaţiile şi datele privitoare la copiii încadraţi 

într-o categorie de persoană cu handicap, în baza de date a Programului “SeeSoft-D-

Smart “;   

q)  colaborează cu serviciul de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională din 

cadrul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă psihopedagogică, în vederea respectării 

interesului superior al copilului; 

r)  colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din 

cadrul Direcţiei în vederea asigurării continuităţii serviciilor de abilitare şi reabilitare şi a 

tranziţiei copiilor cu dizabilităţi la viaţa de adult; 

s) asigură implementarea şi monitorizarea standardelor de control intern/managerial, 

conform cerinţelor din Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 
 


