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ACTE NECESARE PENTRU DOSAR -   

    COPII/ELEVI/TINERI CU C.E.S. 

- dosar plastic cu şină; 

- cererea părintelui/tutorelui legal adresată Comisiei de orientare   

şcolară şi profesională (tip); 

- copie acte de identitate părinţi/tutore legal  (copie sentinţă 

divorţ/certificat de deces/încredințare tutela - dacă este cazul); 

- copie acte de identitate copil/elev/tânăr (certificat de  naştere     

și/sau C.I.); 

- certificat medical tip A5 de la medicul neuropsihiatru și/sau medic 

specialist pe afecțiuni (cu termen de valabilitate); 

- fişă medicală sintetică (tip) eliberată de medicul de familie cu toate 

diagnosticele prevăzute în scrisorile medicale (tip); 

- fișă de evaluare psihologică – eliberată de psiholog cu drept de 

liberă practică, cu atestat în psihologie clinică 

- anchetă socială – eliberată de D.A.C. Iași/Primăria de care aparține 

domiciliul; 

- fişă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe 

educaționale speciale – eliberată de unitatea de învățământ (tip); 

- adeverință de elev/preșcolar, eliberată de unitatea de 

învățământ; 

- foaie matricolă (copie xerox), eliberată de unitatea de 

învățământ; 

- recomandare CIEC – dacă este cazul 

- copie xerox după certificatul de încadrare în grad handicap,  

hotărâre, contract cu familia și planul de servicii personalizat; 

-copie xerox după certificatul de orientare şcolară şi profesională  

(la reorientare). 
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