Serviciul de Evaluare Complexă
a Copilului
Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului (SECC) este o componentă a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, iar obiectivul său general constă în monitorizarea şi evaluarea
complexă socio-psiho-medicală a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi în vederea:
 eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap

Cadrul legislativ
Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului s-a înfiinţat şi funcţionează în baza art. 20, alin. 1, din
Hotărârea nr. 1205 din 27 noiembrie 2001. Activitatea SECC se bazează pe cadrul legislativ format din:
 Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
 Hotărârea nr.268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 Ordinul nr. 18 din 26 februarie 2003 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea
copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap;
 Ordinul nr.725 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de
handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora.

Servicii oferite:
identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap în urma solicitărilor
directe şi a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi;
verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap;
în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la
domiciliul copilului;
întocmeşte raportul de evaluare complexă;
întocmeşte planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi;
întocmeşte, în condiţiile legii, planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi;
propune Comisiei de Protecţie a Copilului încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu
handicap;
urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati aprobat de comisie;
efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu
handicap ( la cererea părinţilor sau reprezentantului legal);
efectuează reevaluarea anuală a copiilor cu deficienţe (la cererea părinţilor sau reprezentantului legal)
în vederea orientării şcolare a acestora.

Identificarea copiilor cu dizabilităţi se realizează de către medicii specialişti (neuropsihiatrie
infantilă, pediatrie, neonatologie, medicină de familie etc.) din cadrul spitalelor, policlinicilor sau cabinetelor
medicale individuale, de către cadrele didactice din învăţământul de masă sau special, comunităţi locale etc.
Evaluarea copiilor se realizează la solicitarea părintelui sau reprezentantului legal după cum urmează:
 Stabilirea gradului de handicap se realizează anual sau în cazul în care se schimbă ceva în situaţia
copilului;

Etapele demersului necesar pentru încadrarea copilului într-un grad de handicap/orientarea
şcolară şi profesională
Prima etapă pe care o va parcurge solicitantul este aceea de a se prezenta la sediul Serviciului de
Evaluare Complexă a Copilului (SECC), din Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, Alba Iulia, unde se va
face programarea acestuia pentru întâlnirea următoare şi va primi un fluturaş conţinând informaţiile necesare
întocmirii dosarului, precum şi tipizatele de completat.
A doua etapă se referă la întâlnirea programată, în care solicitantul completează o cerere tip şi
înmânează dosarul (vezi mai jos documentele care trebuie să se regăsească în dosar).

Acte necesare:
1. Copie după certificatul de naştere al copilului;
2. Copie după actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal;
3. Ancheta socială, întocmită de specialişti din cadrul primăriilor de domiciliu a copiilor
(excepţie fac persoanele din municipiul Alba Iulia a căror anchetă sociala este completată
de asistenţii sociali din cadrul SECC desemnaţi pentru această zonă;
4. Certificatul medical eliberat de medicul specialist care trebuie să conţină: diagnosticul
complet, stadiul evolutiv al bolii, complicaţiile bolii, tratamentul efectuat, implicaţiile
bolii asupra funcţiilor organice; ( daca este cazul, bilete de ieşire din spital, dovada
controlului periodic în clinică sau cabinete medicale.)
5. Fişa medicală sintetică, completată de medicul de familie al copilului (Anexa 1);
6. Traseul educaţional, completat de specialiştii din unitatea de învăţământ la care este
înscris copilul (Anexa 2).

În situaţia în care copilul se află într-o măsură de plasament (familial, în sistem rezidenţial sau la
AMP) se solicită:
-

copie după hotărârea de plasament,

-

raport social (de evaluare sau reevaluare), redactat de către asistentul social din cadrul Centrului
de Servicii Comunitare sau a Serviciului Alternative şi Asistenţă maternală din cadrul DGASPC
Alba sau a celui din unitatea rezidenţială respectivă),

-

plan individual de protecţie întocmit de asistentul social manager/responsabil de caz.

Preluarea dosarelor copiilor cu dizabilităţi se face, la data la care a fost programat pentru evaluare, de
către managerul de caz/asistentul social care are sarcina de a se asigura de existenţa întregii
documentaţii la dosar.
În aceeaşi zi copilul va fi evaluat de către specialiştii din cadrul S.E.C.C. astfel încât propunerea de
încadrare într-un grad de handicap să slujească interesului superior al copilului.

Părintele/reprezentantul legal al copilului cu dizabilităţi se adresează SECC cu cel puţin 30 de zile
înainte de expirarea certificatului de încadrare într-un grad de handicap, excepţie făcând doar cazurile noi.

A treia etapă se referă la întâlnirea Membrilor echipei pluridisciplinare care analizează fiecare caz în
parte sub toate aspectele: medical, social şi educaţional, iar în final se stabileşte o propunere de încadrare în
grad de handicap şi se întocmeşte un plan de recuperare. În urma evaluării complexe se stabileşte severitatea
handicapului, iar dosarul care conţine şi raportul final de evaluare complexă va fi înaintat Comisiei pentru
Protecţia Copilului, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau
stabilirea unei măsuri de protecţie (art. 20 lit. d din HG 1205/2001).
A patra etapă este cea în care dosarul este înaintat Comisiei pentru Protecţia Copilului. O dată pe
săptămână Comisia pentru Protecţia Copilului Alba se întâlneşte şi analizează propunerile Secretariatului
Comisiei, urmând să emită Hotărârea de încadrare într-un grad de handicap. Această hotărâre, împreună cu
planul de recuperare sunt trimise aparţinătorului legal al copilului.

În atenţia părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor cu dizabilităţi,
Pentru a putea beneficia de drepturile acordate copiilor încadraţi într-un grad de handicap este necesar să
faceţi următoarele demersuri:
1. Pentru obţinerea alocaţiei de stat majorată 100% trebuie să va adresaţi Agenţiei Judeţene de Prestaţii
Sociale Alba, situată în municipiul Alba Iulia, pe strada N. Titulescu nr. 10B jud. Alba, telefon:
0258/819069, fax: 0258/819069, 819846, e-mail: ajps.alba@prestatiisociale.ro.
Cererea pentru plata alocaţiei trebuie însoţită de actele doveditoare: Hotărârea şi certificatul de încadrare
într-un grad de handicap, eliberate de către Comisia pentru Protecţia Copilului Alba, în copie xerox.
2. Pentru plata bugetului personal complementar lunar trebuie să vă adresaţi Biroului Prestaţii din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situat în Alba Iulia, Bulevardul 1
Decembrie 1918, nr. 68, jud. Alba, telefon: 0258/833230. Cererea va fi însoţită de Hotărârea şi certificatul
de încadrare într-un grad de handicap, eliberate de către Comisia pentru Protecţia Copilului Alba, în original,
actele de identitate ale părinţilor şi certificatul de naştere al copilului în original şi copie xerox.
3. Pentru acordarea tichetelor de călătorie (se acordă doar pentru gradul de handicap grav şi accentuat)
trebuie să vă adresaţi Biroului Prestaţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Alba situat în Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, jud. Alba, telefon: 0258/833230.
4. Pentru angajarea ca asistent personal sau obţinerea indemnizaţiei de însoţitor (se acordă doar în cadrul
gradului grav de handicap) trebuie să vă adresaţi primăriei localităţii de domiciliu.

