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Toate unităţile de învătământ din judeţul Craiova şi judeţul Dolj 

În atenţia Domnilor Directori 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE , 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.l/20llşi a O.M.E.C.T.S. nr. 

6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, 

orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, vă informăm că s-a înfiinţat Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi 

Profesională (SEOSP), în cadrul CJRAE Dolj, începând cu 01.12.2012 (funcţional din data de 

01.02.2013), în vederea evaluării, orientării şcolare şi profesionale a copiilor, a elevilor şi a 

tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu 

cerinţe educaţionale speciale aparţine Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională (COSP), la 

propunerea SEOSP din cadrul CJRAE Dolj. 

Cererea de realizare a evaluării poate fi făcută, după caz, de către părinte/tutore legal 

instituit/şcoală/instituţii educaţionale/ instituţii ale statului. Evaluarea copilului/elevului/tânărului 

se va face numai în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit, pe baza dosarului depus la 

CJRAE-SEOSP. 

În vederea evaluării si eliberării certificatului de orientare şcolară şi profesională sunt 

necesare următoarele documente, prevăzute în anexa nr.l, pentru cele două categorii de copii (cu 

certificate de încadrare în grad de handicap sau fără certificat). În anexa nr.2 sunt ataşate 

documentele tip necesare. 

Inspector Şcolar General, 



Anexa nr.l 

ACTE NECESARE 
PENTRU DOSARUL DE EVALUARE SI/SAU PENTRU 

ORIENTARE SCOLARĂ A COPIILOR/ ELEVILOR/ TINERILOR CU 
CERTIFICAT DE INCADRARE INTR-UN GRAD DE HANDICAP 

1. Dosar de plastic cu şină; 
2. Cererea părintelui/ tutorelui legal adresată S.E.O.Ş.P. (tip); 
3. Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap; 
4. Fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ 

sau de profesorul psihopedagog din cadrul S.E.O.Ş.P. al 
C.J.R.A.E. Dolj cu recomandări (după caz) ale cadrelor 
didactice care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul, în 
vederea orientării/reorientării şcolare şi profesionale; 

5. Fişă privind traseul educaţional (tip); 
6. Fişă de evaluare continuă {numai pentru elevii scolilor 

speciale); 
7. Foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul; 
8. Adeverinţă elev; 
9. Ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională 

(dacă este cazul). 

Documentele se vor pune la dosar in ordinea precizata. 
Program cu publicul: 

luni, Marţi, Miercuri, Joi: 9,00-15,00 
Adresa: Str. Ludwig van Beetboven nr. 2, 200218, Craiova 

Telefon: 03511170 374 ,Fax: 0251/590 222 
E-mail: cjraedolj@yahoo.com Web: www.cjraedolj.ro 

ACTE NECESARE 
PENTRU DOSARUL DE EVALUARE SI/SAU PENTRU ORIENTARE 

SCOLARĂ A- COPIILOR/ ELEVILOR/ TINERILOR CU C.E.S. 

1. Dosar de plastic cu şină; 
2. Cererea părintelui/ tutorelui legal adresată S.E.O.Ş.P (tip); 
3. Copie acte de identitate părinţi/ tutore legal (copie sentinţă 

divorţ- dacă este cazul); 
4. Copie acte de identitate copil/elev/tânăr (certificat de 

naştere/C.I.); 

5. Referat/scrisoare medicală de la medicul de 
familie/specialist; 

6. Fişă psihopedagogică eliberată de unitatea de învăţământ 
sau de profesorul psihopedagog din cadrul S.E.O.Ş.P. al 
C.J.R.A.E. cu recomandări (după caz) ale cadrelor didactice 
care lucrează efectiv cu copilul/elevul/tânărul, în vederea 
orientării/reorientării şcolare şi profesionale; 

7. Fişă privind traseul educaţional (tip); 
8. Fişă medicală sintetică (tip); 
9. Fisa de evaluare continuă (numai pentru elevii scolilor 

speciale); 
10. Foaie matricolă (copie xerox), dacă este cazul; 
11. Adeverinţă elev; 
12. Ultimul certificat de orientare şcolară şi/sau profesională 

(dacă este cazul). 

Documentele se vor pune la dosar in ordinea precizată. 
Program cu publicul: 

Luni, Marţi, Miercuri, Joi: 9,00-15,00 
Adresa:Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218, Craiova 

Telefon : 03511170 374 ,Fax: 02511590 222 
E-mail: cjraedolj@yahoo.com Web: www.cjraedolj.ro 



Anexa nr.2 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI 
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DOLJ 

Serviciul de Evaluare şi Odcntare Şcolară şi 
Profesională a Copiilor, Elevilor şi Tinerilor cu 

Cerinţe Educaţionale Speciale 
Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218, Craiova 

Telefon: 03511170 374, Fax: 0251/590 222; 
E-mail: cjraedolj@yahoo.com Web: www.cjraedolj.ro 

Doamnă Director, 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE 
' 

Subsemnatul ........................................................................... , posesor al C.I./B.I. seria 

nr ............... eliberat de ..................... la data ................ , domiciliat în 

.......................................................................... , în calitate de părinte/ tutore legal al copilului/ 

manager caz............................................... născut la data de ................. , cu CNP 

............................................ , telefon ........................ solicit 

o evaluarea/reevaluare copilului/tânărului; 

o orientarea şcolară si profesionala a copilului/tânărului la 

o reorientare şcolară a copilului/tânărului la 

Semnătura, Data, 

Doamnei Director al Centrului Judedeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Dolj 



CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI 
ASISTENT Ă EDUCAŢIONALĂ DOLJ 

Serviciul de J!:.vallwrc şi Orientare Şcolarrî şi 
Profesională a Copiilor, Elevilor şi Tinerilor cu 

Cerinţe Educaţionale Speciale 
Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218, Craiova 

Telefon: 0351/170 374, Fax: 02511590 222; 
E-mail: cjraedolj@yahoo.com Web: www.cjraedolj.ro 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE 
' 

Date de identificare a unităţii şcolare •..••••• ._ •••.••.•.••••. ._._ .••••..••• ._ ........................ ._ •• 

Nr._._ ..... / ._._._._ ...... 

Director, 
................................................ 
Semnătura ....... ._ ............. . 

Numele cadrului didactic care a completat fişa: 

o ............................................................. . 

Semnătura ...................... .-. 

FISA PSffiOPEDAGOGICA 

Numele elevului .............................................................................................. . 
Data naşterii ... ._ ...................... ._ ._ .......... ._ ..... .,._ • ._ .. ._ ._ ._ ._ •.•.••....•.• ._ ........ -- .......... . 
(;lasa ........................................................................................................... . 

DATE FAMILIALE 

1. Ocupaţia şi locul de muncă al părinţilor 

TatAl ............................................... · ·· ·. · .. ·. · ·····. · · · · ·· · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · ·· · · ·· · · ··· ·· · 
Mama ........................................................................................................... . 
2. Structura şi componenţa familiei 
a) Tipul de familie 

o normală 

o tatăl (mama )decedat 
o părinţi despărţiţi 

o părinţi vitregi 
o alte situaţii 

b) Fraţi şi surori 
Vârstă ..................................................................................................... .. 
Sex .......................................................................................................... . 
Ocupaţia 

3. Atmosfera şi climatul educativ: 
o înţelegere deplină între părinţi şi între părinţi şi copii; 
o conflicte mici şi trecătoare în familie 
o dezacord marcat între părinţi, eventual între părinţi şi copii; 
o familie dezorganizat ă sau în curs de disociere; 



4. Condiţii de viaţă şi de muncă ale elevului: 
•••••••••••• o •••• o ••• o ••••••••••••••••••••••••• o o ••••••••••• o •••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• o ••••••••••••• 

• • o ••••••••••••••• o o. 000 ••••••••••••••••• o o ••• o ••••••• o •• o •••••••••••••••••••• o •• o •••••••••• o ••••••••• 00 .......... .. 

•• ••• • • • o ••••• o •••• •••••• •• o •••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o 00 ................................. .. 

•• •• o. o •• o •••••••••••••••••••• o ••••• 000 ••• o ••••••••••• o ••••••• o ••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••• o ••• o ••••••• 

•• •••• •••••••• o ••• o •••••••• o •••••••• 000 ••• o o o ••••••••••••••••• o ••••••••••• o •••••••••••••• o •• o ..................... .. 

5. Influenţe extrafamiliale (vecinătatea, cercul de prieteni etc.) 
•••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• o ••• o •••••• o ••• o ••••• o 00 ••••• o ••••• o ••••••••••••••••• 

o o o o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o. o o o o ••• 00 ••••••••••••••• o ••• o ••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••• 

•• o •• o o •• 00 o •••••••••••••••••••• o. o o •••••••••••••• o ••• 000 ••••• o •••••• o •••• o ••••••••• o ••••••••••• o ••••••••••• ••••• ••• 

Il. DATE MEDICALE 

1. Antecedente 
•• o •••••••••••••• o •• o •••••• o o. o ••• o ••••••••••• o o •••••••••••••• o •••••••••• o. o o. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• • • • • ••• ••• • •• o •••••••••••••• o •••••••••••••••• o •••••• o. o •••• o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• • • • • •• • ••• •• • • • • 00 •••••••••• ••o ••• 000 o o 00. o ••• 00 ••• o •••••• o •••• ooo •••• o 000 •• 000000 ••• 000 •o 00 ooo •• o •••••••• oooo 00 

o 00 o 00 00 •• o• •• 00000 o 00 o. 000 ••• ••o. 00 000 0000 00 00 ••••••••••• o •• o. 00 •••• o. ooooo •••••• 00 o o. 000 O o. o •••• o o 00 ••••••••• o •• 

2. Dezvoltarea fiZică şi starea sănătăţii 
•••• 00 o 00 o. o o ••••• o •• o •• o 00 00.0000 •••••••• 00 o 00 o o 00 ••••••••• o o ••• 0000 000 ooo •••••• o o o o •o 000 00 ••• o o o• 0000 o •• o o •••••• 

•• • •• o o o o ooo o o. o o. 00 o 000 o. o• 000 o 000 •••••••••• oooo 00 00 ••••• O o o •• 000 o O o 00. ooo 00 00 o. o •••• o 000 000 000 ooo •• 00 o o. o ••••••• 

ooo o o o o o o o o o o •• o ••••• oooo o o. 00 •••••••••• •o •• o o. o o •• 00 ••••••• 00. o 00 •••••• ooo o o ••••••• o o o. o ••••••• ooo •• 00 •••••••• o o • 

• o o o •••• o. o. 00. o ••• o •• oooo o. o •• o o. O o o. 00 00 000 •••• o 00. o 000 •••••• o 00 o ••• •o ••• o. o o •• o ••••• 000 o 00 ••• ooo 00.00 o 00 •••••• o 

III. EXPERIENŢE RELEVANTE 
1. Anterioare 
00 o. o ••• o ooo. O o. 00 00.00. o 00 00 ••••••• 00. o. o ••• o O o •••• 00 ooo 00 •• o o ••••••• 000.00 ••••• 00. o o ••• 000 o. 00 ooo •••••• 000 ••••• o 

• 00. o. 00 o ooo o •••••••••••• 00 o ••••••••• 00 00 •• 00 •• o O o •••• Ooo •••• o o o. o 00 •••• o o o •• o •• 0000.00 ••• o ••• 00.00 ••• 000 00 •••• 00 • 

• •• • 00. o. o o o 00 o o •• 00 •••••••• 00 000 ••• o O o 00. o •••• o 00.00 •••• 00 •• o o ••• 00 ••• o o. 00 •••••• o o •••• o ••••• 00. •o. 00 000 ••• oooo o. 

2.Curente 
•••• o •• o •••• Ooo. 00 o •••• o 000. o. ooo. 00 00 o ••• O o •••• o 00 00 •••• o 00 o •• •o•. 00 00.000 •• o 00 ••••••• ooo 000 00 •••••••••••• o •••••• 

•• • •••o o •• o. 00 •••• o o. 000 •• o •••• 00 •• o 000 o. 00 00 o •••••••• 00 •• 00 o. o ••••••• 00 ••••••••• o o o ••••••• 00 00 o •••••••• 00.00 ••••• 

00 •• o o o •••• 00 o o 00 ••••••••••• o ••••••• ••o •••• •o 00 o •••••• 000 o ••• o o o ••• •o ••••• o. o •••• o •••••••••• o ••• ooo O o •••• 00 o. o •••• 

IV. REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE ELEVULID 

!.Rezultate la învăţătură 

GraficuiJ!Iobal pe aui de studii Date selective 

Medie Materii cu rezultate 
Clasa generala Purtare Nr.absente Clasa 

BUNE SLABE 



2. Rezultate în activităţile tehnico-aplicative 
a) Felul activităţii 

b) Nivelul de pregătire practică la absolvire 

3. Participarea la concursuri 
Şcolare şi extraşcolare· 

Clasa Concursul 

4. M fă unea mdependentă des a urată de e ev 
Lectura Rezolvă probleme de : 
Selectivă matematica 
Neselectivă altele 

Rezultate 

Alte activităti 
Arte plastice 
Muzică 

Sport 
Formatii artistice 

V. PROCESELE INTELECTUALE ŞI STILUL DE MUNCĂ 

1. Nivelul de inteligenţă al elevului: puterea de judecată , capacitatea de înţelegere, priceperea 
de a sistematiza, de a desprinde esenţialul, de a stabili legături etc. 

Foarte inteligent Inteligent Mediu Slab 

2. Aptitudini speciale : 

3. Memoria 

Foarte bună Bună Mediu dezvoltată Slabă 

4. Limbajul 

Vocabular bogat Exprimare Exprimare Vocabular Exprimare 
frumoasa usoară si corectă redus f.săracă si 

in coerentă 



5. Cum lucrează elevul, stilul său de muncă 

a) Cum lucrează: 
o sistematic, temeinic, cu preocupări de adâncire, depăşind manualul sau programa, 
o organizat, ritmic, rămânând în limitele manualului; 
o este inegal, prezintă fluctuaţii vizibile în note, alternează pregătirea conştiincioasă cu 

perioade de delăsare; 
o neglijent, improvizează răspunsurile, copiazătemele, speculează nota; 
o învaţă în salturi, numai pentru a obţine nota detrecere (cu Iacune mari în cunoştinţe); 
o alte menţiuni 
o 

b) Sârguinţa 
o foarte sârguincios 
o sârguincios 
o puţin sârguincios 
o deloc sârguincios 

c) Independenţă , creativitate 
o inventiv, cu manifestări de creativitate; 
o ocazional are iniţiativă , manifestă independenţă ; 
o lucrează mai mult şablonard, stereotip; 
o nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă ; 
o alte aprecieri 

VI. CONDillTA LA LECŢII ŞI ÎN COLECTIVUL ŞCOLAR 

1. Conduita elevului Ia lecţii 

a) Interesul, participarea Ia lecţie 
o intervine cu completări, participă activ, îşi aduce contribuţia spontană la lecţia nouă ; 
o manifestă interes inegal, fluctuant; se lasă greu antrenat, participă numai când este 

direct solicitat; 
o obişnuit inactiv, parcă absent; numai observaţiile repetate îl aduc la ordine 
o alte manifestări 

b) Disciplina la lecţii 
o se încadrează în disciplina Iecţiei, este receptiv la observaţii şi îndrumări; 
o disciplinat numai în condiţii de supraveghere directă sau de constrângere, nereceptiv Ia 

cerinţele şcolare; 
o nedisciplinat, chiar turbulent, atrage şi pe alţii în abateri; 
o fuge de la ore, are atitudine de bravare, preocupări colaterale; 

2. Activitatea şi conduita elevului în colectiv 

a) Cum participă la viaţa colectivului 
o mai mult retras, izolat, nu se interesează deproblemele colectivului; 
o se sustrage de Ia munci sociale, lucrează numai dinobligaţie; 
o face strictul necesar, dar fără vreo iniţiativă ; 
o se integrează în colectiv, este bun executant dar fără opinie proprie; 
o autoritar, bun organizator şi animator al colectivului. 

b) Cum este privit de colegi 
o bun coleg, sensibil la greutăţile şi problemele celorlalţi; 
o preocupat mai mult de sine, individualist, egoist; 



o preţuit pentru rezultatele bune la învăţătură ; 
o apreciat pentru poziţia în colectivul clasei; 
o preţuit pentru perfonnanţe extra şcolare 
o alte situaţii 

3. Comportarea generală a elevului 

Nota la purtare Clasa Clasa Clasa Clasa 
cu abateri 
disciplinare 
grave 
cu abateri 
disciplinare 
minore, dar mai 
frecvente 
comportare 
corectă, 

cuviincioasă 

este un exemplu 
de bună purtare 

VII. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE 

1. Firea şi temperamentul elevului 

a) Introvertit- Extravertit 
o deschis, comunicativ, sociabil 
o închis, rezervat, puţin sociabil 
o tip combinat 

b) Comportament: 
o impulsiv, nestăpânit, uneori brutal; 
o energic, vioi, uşor adaptabil 
o liniştit, domol, reţinut, chiar lent; 
o rezistenţă redusă la effort, extrem de sensibil 

c) Dispoziţia afectivă generală 
o realist, cu înclinaţii practice utilitariste; 
o vesel, optimist; 
o visător, cu tendinţe romantice; 
o înclinat spre meditaţie, 
o interiorizare", singurătate; 
o mai mult trist, uneori deprima!, cu o umbră de melancolie 

2. Echilibrul emotiv 
o hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează perfonnanţele; 
o emotiv, dar fără reacţii dezadaptate; 
o controlat, stăpânit (cu preţul unui efort voluntar); 
o calm, echilibrat, uneori nepăsător 



3. Trăsături dominante de caracter 
a) Pozitive 

b) Negative 

VIII. OBSERVAŢII ŞI CONCLUZII 

1. Parţiale/ani de studiu 
••• o •••••••• o o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •• o ••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o •• o •••••••••••••••• o 

2. Finale: 
••• o •••••••••••••• o •••••••••• o ••• o •••••••••••••• o •• 00 ••• o ••• o. o ••••• o ••••••••••••••••••••• 00 •• •••••••• o. o ••• o ••••• 

• • • • • o o o •••• o ••• o. o ••••• o o •••••••••• o ••••••• o ••• o ••••••• o ••••••••••• o •••••••••••••••••••••••• o •• o •••••• o o ••••••••• 

• • o •••• o ••••••••• o ••••• o. o ••• o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o ••••• o •• o •••• o •••• 00 o ••••••••• o. o •••••••• 

3. Recomandări : 

Alte date: 

•••••••••••••••••• o ••••• o ••• o. o. o ••••• o •••••••••••• o ••••• o •• o o. o ••••••• o o o ••• o •••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• 



CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI 
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ DOLJ 

Serviciu] de Evalual'c şi Orientare Şcolară şi 
Profesională a Copiilor, Elevilor şi Tinerilor cu 

Cerinţe Edue<tţionale Speciale 
Str. Ludwig van Beethoven nr. 2, 200218, Craiova 

Telefon: 0351/170 374, Fax: 0251/590 222; 
E-mail: cjraedolj@yahoo.com Web: www.cjraedolj.ro 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE 
' 

Date de identificare a unităţii şcolare ................................................................... . 

Nr ........ .! ............ .. 

Director, 

Semnătura ...................... . 

Numele cadrului didactic care a completat fişa: 

Semnătura ........................ . 

FIŞĂ PRIVIND TRASEUL EDUCAŢIONAL 

Nume şi prenume copil .................................................................................................................. . 
Data naşterii .................................................................................................................................... . 
Grădiniţa!Şcoala ............................................................................................................................. . 
Grupa/Clasa .................................................................................................................................... . 
Programe educaţionale la vârsta preşcolară (grădiniţă, centre de zi, centre de recuperare 
timpurie, etc.). Se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul programului, rezultate obţinute 

Pregătirea şcolară. Se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul de şcolarizare, rezultatele 
obţinute 



Activităţi de sprijin anterioare şi prezente (inclusiv extraşcolare) 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

Comportamentul în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

Comportamentul în afara şcolii ................................................................................................... . 

Atenţia ............................................................................................................................................. . 

Motivaţia de învăţare ..................................................................................................................... . 

Receptivitate, participare şi implicare .......................................................................................... . 

Relaţii sociale (cu colegii şi profesorii) .......................................................................................... . 

Capacitate de adaptare la cerinţele şcolare 



Recomandări pentrn forma de şcolarizare: 

Grădiniţă specială 

Grădiniţă de masă 
Şcoala generală 

Şcoala generală cu profesor de sprijin 
Şcoala generală cu curriculum adaptat 
Şcoala specială 

Şcolarizare la domiciliu 
Frecvenţă redusă în grupa sau şcoala specială 

Alte servicii 1 programe educaţionale (specificaţi) ...................................................................... . 


