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Ce înseamnă CES? 

CES reprezintă necesităţi educaţionale 

suplimentare, adaptarea procesului de 

predare-învăţare-evaluare la  particularităţile 

individuale şi celor caracteristice unei 

anumite deficienţe/ dizabilităţi sau tulburări/

dificultăţi de învăţare ori de altă natură. 

 CES mai exprimă nevoia de a se acorda unor  

copii /elevi o  asistenţă  educaţională  

suplimentară, fără de care nu se poate vorbi 

de egalizarea șanselor,  de  acces,  participare  

şi  integrare şcolară şi socială. 

Copilul / elevul cu CES poate prezenta:                                          
- tulburări specifice de învăţare (TSI),                     

-tulburări psihice,                                                     

- deficienţe mentale ușoare/accentuate/

severe,                                                                        

- deficienţe senzoriale (vizuale, auditive),                         

- dizabilităţi fizice-motorii și neuromotorii 

care necesită măsuri educaţionale.  

ATENŢIE: Deficienţele/afectările, respectiv 

dizabilităţile somatice (astm bronsic, diabet,  

boli cardiace etc.) şi HIV/SIDA nu presupun 

necesităţi  educaţionale  suplimentare,  la  fel  

şi bolile rare fără tulburări psihice. 

Beneficiarii certificatului de  orientare 
școlară și profesională sunt:   

 -copiii/elevii/tinerii cu cerinţe   educaţionale 

speciale,                                                 

- copiii/elevii/tinerii cu certificat de 

încadrare în grad de handicap eliberat de 

Comisia pentru Protecţia Copilului din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 

Protecţia Copilului și care prezintă cerinţe 

educaţionale speciale. 

 Certificatul de orientare școlară și 
profesională permite orientarea copilului/

elevului spre:                                                                  

-şcoală/grădiniţă specială,                                   

- școală de masă cu curriculum adaptat sau 

adaptarea strategiilor didactice de predare—

învăţare-evaluare, în funcţie de caz,                   

-școlarizare la domiciliu.                

Elevul poate beneficia de profesor itinerant 

și de sprijin , dacă există această structură în 

unitatea de învăţământ în care este 

școlarizat elevul. 

Conţinutul procesului instructiv-
educativ este adaptat nevoilor copilului cu 

CES. Evaluarea se face ţinând cont de 

capacităţile  reale  ale copilului. 



            Circuitul  documentelor în vederea obţinerii certificatului de orientare școlară și profesională 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

         

    

 

 

 

        

        

 

 

           

Formularele necesare întocmirii dosarului pentru obţinerea certificatului de orientare școlară și profesională se pot ridica de la sediul CJRAE 
Satu Mare, de la unitatea școlară unde este înscris elevul sau se pot descărca de pe site-ul CJRAE Satu Mare.                                                                         
În cazul copiilor încadraţi într-un grad de handicap actele se solicită de la DGASPC Satu Mare – Serviciul de Evaluare Complexă Copii. 

CJRAE Satu Mare 

                           
Comisia de 

Orientare Școlară  și 
Profesională         

Satu Mare 

Serviciul de 
Evaluare și 
Orientare 
Școlară și 

Profesională   
Satu Mare 

Unitatea de 
învăţământ 

Psiholog 
clinician 

 Medic 
specialist 

Medic            
de familie 

Primăria de 
domiciliu 

Ancheta socială    
Valabilitate 3-6 luni 

Certificat medical tip A5  

Valabilitate 3 luni-4 ani 

Fișa psihologică                         

Valabilitate 3 luni 

                Fișa 
psihopedagogică 

                                      
Fișa 

psihoeducaţională 

                                  
Raport sintetic de 
evaluare complexă 

Fișa medicală sintetică  

Valabilitate 1 an 

  Emite certificatele de 
orientare școlară și 

profesională 
Foaia matricolă      

Note  


