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CĂTRE, 

UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE MASĂ DIN JUDEŢUL IAŞI 

 

Precizări privind evaluarea școlară și profesională a copiilor/ elevilor din unităţile de 

învăţământ de masă în condițiile suspendării activităţii fizice 

 

Având în vedere: 
 

- Necesitatea continuării demersurilor de evaluare şi orientare școlară realizate prin 

Serviciul de Evaluare si Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP), în contextul restricționării 

accesului elevilor în unitățile de învățământ. 

- Dificultatea evaluării psihoeducaționale față în față și on-line a elevilor din mediul 

urban și mai ales din mediul rural, în perioada noiembrie-decembrie 2020. 

 

Vă comunicăm procedura de evaluare a copiilor/elevilor, aprobată de Comisia de 

Orientare Şcolară şi Profesională de la nivelul CJRAE Iaşi:   

 

Pasul 1: Întocmirea de către părinți a dosarelor de orientare școlară și profesională pentru fiecare 

elev, cu sprijinul și consilierea telefonică a profesorilor din  SEOSP-CJRAE Iași.  

Notă: Pentru copiii incadrati in grad de handicap, părintele/SEC-DGASPC va depune la CJRAE 

copia dosarului de încadrare în grad de handicap. 

 

Dosarele vor cuprinde următoarele documente (ce pot fi vizualizate și descărcate de pe site-ul 

CJRAE Iași  www.cjrae-iasi.ro, SEOSP_Acte necesare): 

 

1. cererea părintelui/tutorelui legal adresată COSP  (tip); 

2. acte de identitate părinţi/tutore legal (copie xerox) (copie sentinţă divorţ/certificat de 

deces/încredințare tutela – dacă este cazul);  

3. acte de identitate copil/elev/tânăr (certificat de naştere și/sau C.I.); (copie xerox)  

4. certificat medical tip A5 (copie xerox) de la medical neuropsihiatru și/sau medic 

specialist pe afecțiuni (valabilitateîntre 3luni- 4ani);  

5. fişă medical sintetică (tip) (copie xerox) eliberată de medicul de familie cu toate 

diagnosticele prevăzute în certificatele/scrisorile medicale (tip); (valabilitate 1 an)  

6. fișă de evaluare psihologică (copie xerox) – eliberată de psiholog cu drept de liberă 

practică, cu atestat în psihologie clinică (valabilitate maxim 3 luni) 

7.  anchetă socială (copie xerox) – eliberată de D.A.C. Iași/Primăria de care aparține 

domiciliul; (valabilitate între 3-6 luni) 
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8. fişă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale – 

eliberată de unitatea de învățământ (tip); (copie xerox)  

9. adeverință de elev/preșcolar, eliberată de unitatea de învățământ, pentru anul școlar 

2020-2021  

10. foaie matricolă (copie xerox), eliberată de unitatea de învățământ  

11. certificatul de încadrare în grad handicap, hotărâre, contract cu familia și planul de  

servicii personalizat (copie xerox);  

12. certificatul de orientare şcolară şi profesională (la reorientare).(copiexerox) 

13.Informații-dovezi care să susțină propunerea de orientare școlară pentru anul 

școlar 2020-2021, formulată la finalul fișei de caraterizare psihopedagogică, de către 

profesorul de sprijin și/sau educator/învățător/diriginte. 

Notă:  Exemple de dovezi (cel puțin una dintre variante de la punctual a, plus 

punctul b.): 

a.- copie xerox după două fișe de lucru de română și matematică 

   - copie xerox după un test de evaluare la lb română și unul la matematică 

   - copie xerox după pagini relevante din caietele de română și matematică 

             b.  - copie xerox după un desen al copilului  

 

Pasul 2: Predarea dosarelor la SEOSP se va realiza după cum urmează: 

-Dosarele de la școlile din mediul rural, municipiul Pașcani, Orașul Tg. Frumos, Oraşul Podu 

Iloaiei, Oraşul Hârlău vor fi aduse: 

1. personal de către părinți, cu programare telefonică la telefon. 0743 242001 

2. prin poștă, trimise cu sprijinul școlilor și  primăriilor, în pachete/plicuri mari, DOAR 

după verificarea dosarelor prin telefon de către angajații SEOSP. Cererea de orientare 

școlară va fi completată de către părinți în prezența unui martor (cadru didactic de la 

școală sau angajat al Primăriei), cu semnătura ambilor părinți/tutorelui și semnătura 

martorului, cu ștampila unității pe care o reprezintă.  

Pe spaţiile punctate din finalul cererii părinţii vor trece opţiunea lor de orientare 

şcolară (ex.: „şcoală de masă cu adaptare curriculară”, „şcoală de masă cu strategii 

didactice diferenţiate” sau „şcoala specială”). 

-Dosarele din școlile integratoare din municipiul Iaşi, vor fi depuse personal de către părinți la 

sediul SEOSP, cu programare telefonică la telefon. 0743 242001. 

 

Dosarele vor fi de plastic cu șină, pentru a permite dezinfectarea la primire. Predarea si primirea 

dosarelor va respecta toate măsurile de siguranță și igienă corespunzătoare. 

 

Pentru consiliere, informații suplimentare, telefon 0743 242001, e email: seospiasi@yahoo.com 

 

Director CJRAE, 

Anca Hardulea 

Responsabil SEOSP, 

Oana Timofte 
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