
Anul 2018 – COPII CU DIZABILITĂŢI  

Trimestrul I (ianuarie – februarie – martie) 

a) Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor cu dizabilități 

Număr total de copii cu dizabilităţi la  

31 martie 2018 

  Distribuţia pe grupe de vârsta 

0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani 

- numai cu certificat de orientare 

şcolară (dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

100 0 0 83 17 

- cu încadrare în grad de handicap 

uşor 
56 20 14 14 8 

- cu încadrare în grad de handicap 

mediu 
692 210 233 152 97 

- cu încadrare în grad de handicap 

accentuat 
122 10 39 44 29 

- cu încadrare în grad de handicap 

grav 
643 33 137 304 169 

 

b) Locul unde se află copiii cu dizabilități 

Număr total de copii cu 

dizabilităţi la  

31 martie 2018 

Locul unde se află copilul 

Familia 

biologică 

Familia 

extinsă 

Alte 

familii 

/persoane 

Centre de 

plasament 

publice 

Centre de 

plasament 

private 

AM - 

DGASPC 

- numai cu certificat de 

orientare şcolară 

(dificultăţi de învăţare 

şi adaptare socio-

şcolară) 

100 88 5 2 5 0 0 

- cu încadrare în grad 

de handicap uşor 
56 54 1 0 0 0 1 

- cu încadrare în grad 

de handicap mediu 
692 652 14 2 5 7 12 

- cu încadrare în grad 

de handicap accentuat 
122 116 2 0 0 0 4 

- cu încadrare în grad 

de handicap grav 
643 584 3 1 18 25 12 
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c) Număr de copii cu dizabilități care frecventează o formă de învăţământ  şi forma de 

învăţământ urmată: 

Număr total de copii cu 

dizabilităţi la  

31 martie 2018 

Număr de copii cu certificat de încadrare în grad de handicap care 

frecventează o forma de învăţământ şi forma de învăţământ 

urmată 

Învăţământ 

de masă 

Învăţământ 

special 

Învăţământ special integrat  Alte situaţii 

(Învăţământ 

la 

domiciliu) 
Individual  Grupă 

Clasa 

compactă 

- numai cu certificat de 

orientare şcolară 

(dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

100 88 4 0 0 8 0 

- cu încadrare în grad de 

handicap uşor 
56 29 0 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de 

handicap mediu 
692 308 45 12 0 8 0 

- cu încadrare în grad de 

handicap accentuat 
122 88 4 2 0 1 0 

- cu încadrare în grad de 

handicap grav 
643 255 87 4 0 27 37 

 

Un număr de: 

   27   copii cu certificat de încadrare în grad de handicap ușor; 

  319 copii cu certificat de  încadrare în grad de handicap mediu; 

   27  copii cu certificat de încadrare în grad de handicap accentuat; 

  233  copii cu certificat de încadrare în grad de handicap grav,  

nu  frecventează nicio formă de învăţământ, fie datorită vârstei,  fiind preşcolari, fie 

datorită gradului de handicap. 

 

 Un număr de 37  copii cu certificat de încadrare în gradul grav de handicap, beneficiază 

de învăţământ la domiciliu. 
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 d) Număr de copii cu dizabilităţi care beneficiază de servicii alternative 

Număr total de copii cu dizabilităţi la  

31 martie 2018 

Număr de copii cu dizabilităţi care beneficiază 

de servicii alternative Număr de 

asistenţi 

personali 
centru de zi 

centru de 

recuperare 

centru de 

consiliere 
Altele 

- numai cu certificat de orientare 

şcolară (dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

100 0 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de handicap 

uşor 
56 5 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de handicap 

mediu 
692 26 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de handicap 

accentuat 
122 6 0 0 0          0 

- cu încadrare în grad de handicap 

grav 
643 72 0 0 0 590 
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Trimestrul II (aprilie – mai - iunie) 

a). Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor cu dizabilități 

Număr total de copii cu dizabilităţi la  30 iunie 

2018 

  Distribuţia pe grupe de vârsta 

0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani 

- numai cu certificat de orientare 

şcolară (dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

64 0 0 48 16 

- cu încadrare în grad de handicap 

uşor 
40 17 9 9 5 

- cu încadrare în grad de handicap 

mediu 
704 221 229 151 103 

- cu încadrare în grad de handicap 

accentuat 
121 12 35 43 31 

- cu încadrare în grad de handicap 

grav 
645 39 141 298 167 

 

b)  Locul unde se află copiii cu dizabilități 

Număr total de copii cu 

dizabilităţi la 30 iunie 2018 

Locul unde se află copilul 

Familia 

biologică 

Familia 

extinsă 

Alte 

familii 

/persoane 

Centre de 

plasament 

publice 

Centre de 

plasament 

private 

AM – 

DGASPC 

- numai cu certificat de 

orientare şcolară 

(dificultăţi de învăţare 

şi adaptare socio-

şcolară) 

64 46 3 1 13 1 0 

- cu încadrare în grad 

de handicap uşor 
40 38 1 0 0 0 1 

- cu încadrare în grad 

de handicap mediu 
704 663 14 2 6 7 12 

- cu încadrare în grad 

de handicap accentuat 
121 115 2 0 0 0 4 

- cu încadrare în grad 

de handicap grav 
645 581 2 2 19 29 12 
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c) Număr de copii cu dizabilități care frecventează o formă de învăţământ  şi forma de 

învăţământ urmată: 

Număr total de copii cu 

dizabilităţi la 30  iunie  2018  

Număr de copii cu certificat de încadrare în grad de handicap care 

frecventează o forma de învăţământ şi forma de învăţământ 

urmată 

Învăţământ 

de masă 

Învăţământ 

special 

Învăţământ special integrat  Alte situaţii 

(Învăţământ 

la 

domiciliu) 

Individual  Grupă 
Clasa 

compactă 

- numai cu certificat de 

orientare şcolară 

(dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

64 49 1 0 0 14 0 

- cu încadrare în grad de 

handicap uşor 
40 22 0 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de 

handicap mediu 
704 340 44 0 0 8 0 

- cu încadrare în grad de 

handicap accentuat 
121 89 4 0 0 1 0 

- cu încadrare în grad de 

handicap grav 
645 260 86 0 0 25 36 

 

Un număr de: 

   18 copii cu certificat de încadrare în gradul de handicap ușor, 

 312 copii cu certificat de încadrare în gradul de handicap mediu, 

   27 copii cu certificat de încadrare în gradul de handicap accentuat, 

  238 copii cu certificat de încadrare în gradul de handicap grav,  

nu  frecventează nicio formă de învăţământ, fie datorită vârstei  fiind preşcolari, fie 

datorită gradului de handicap. 

 

 Un număr de 36  copii cu certificat de încadrare în gradul grav de handicap, beneficiază 

de învăţământ la domiciliu. 
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d) Număr de copii cu dizabilităţi care beneficiază de servicii alternative 

Număr total de copii cu dizabilităţi la  

31 martie 2018 

Număr de copii cu dizabilităţi care beneficiază 

de servicii alternative Număr de 

asistenţi 

personali 
centru de zi 

centru de 

recuperare 

centru de 

consiliere 
Altele 

- numai cu certificat de orientare 

şcolară (dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

64 0 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de handicap 

uşor 
40 5 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de handicap 

mediu 
704 25 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de handicap 

accentuat 
121 7 0 0 0 0 

- cu încadrare în grad de handicap 

grav 
645 66 0 0 0 588 
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Trimestrul III (iulie – august – septembrie) 

a) Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor cu dizabilități 

Număr total de copii cu dizabilităţi la  

30 septembrie 2018 

  Distribuţia pe grupe de vârsta 

0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani 

- numai cu certificat de orientare 

şcolară (dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

     

- cu încadrare în grad de handicap 

uşor 
     

- cu încadrare în grad de handicap 

mediu 
     

- cu încadrare în grad de handicap 

accentuat 
     

- cu încadrare în grad de handicap 

grav 
     

 

b) Locul unde se află copiii cu dizabilități 

Număr total de copii cu 

dizabilităţi la 30 septembrie 2018 

Locul unde se află copilul 

Familia 

biologică 

Familia 

extinsă 

Alte 

familii 

/persoane 

Centre de 

plasament 

publice 

Centre de 

plasament 

private 

AM – 

DGASPC 

- numai cu certificat de 

orientare şcolară 

(dificultăţi de învăţare 

şi adaptare socio-

şcolară) 

       

- cu încadrare în grad 

de handicap uşor 
       

- cu încadrare în grad 

de handicap mediu 
       

- cu încadrare în grad 

de handicap accentuat 
       

- cu încadrare în grad 

de handicap grav 
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c) Număr de copii cu dizabilități care frecventează o formă de învăţământ  şi forma de 

învăţământ urmată: 

Număr total de copii cu 

dizabilităţi la  30 septembrie 

2018 

Număr de copii cu certificat de încadrare în grad de handicap care 

frecventează o forma de învăţământ şi forma de învăţământ 

urmată 

Învăţământ 

de masă 

Învăţământ 

special 

Învăţământ special integrat  Alte situaţii 

(Învăţământ 

la 

domiciliu) 

Individual  Grupă 
Clasa 

compactă 

- numai cu certificat de 

orientare şcolară 

(dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

       

- cu încadrare în grad de 

handicap uşor 
       

- cu încadrare în grad de 

handicap mediu 
       

- cu încadrare în grad de 

handicap accentuat 
       

- cu încadrare în grad de 

handicap grav 
       

 

Un număr de: 

   copii cu certificatul de încadrare în gradul de handicap ușor, 

  copii cu certificatul de încadrare în gradul de handicap mediu 

   copii cu certificatul de încadrare în gradul de handicap accentuat, 

  copii cu certificatul de încadrare în gradul de handicap grav,  

nu  frecventează nicio formă de învăţământ, fie datorită vârstei  fiind preşcolari, fie 

datorită gradului de handicap. 
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Trimestrul IV 

a) Distribuţia pe grupe de vârstă a copiilor cu dizabilități 

Număr total de copii cu dizabilităţi la 

 31 decembrie 2018 

  Distribuţia pe grupe de vârsta 

0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani 

- numai cu certificat de orientare 

şcolară (dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

     

- cu încadrare în grad de handicap 

uşor 
     

- cu încadrare în grad de handicap 

mediu 
     

- cu încadrare în grad de handicap 

accentuat 
     

- cu încadrare în grad de handicap 

grav 
     

 

b) Locul unde se află copiii cu dizabilități 

Număr total de copii cu 

certificat de încadrare în grad de 

handicap la 31 decembrie 2017 

Locul unde se află copilul 

Familia 

biologică 

Familia 

extinsă 

Alte 

familii 

/persoane 

Centre de 

plasament 

publice 

Centre de 

plasament 

private 

AM - 

DGASPC 

- numai cu certificat de 

orientare şcolară 

(dificultăţi de învăţare 

şi adaptare socio-

şcolară) 

       

- cu încadrare în grad 

de handicap uşor 
       

- cu încadrare în grad 

de handicap mediu 
       

- cu încadrare în grad 

de handicap accentuat 
       

- cu încadrare în grad 

de handicap grav 
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c) Număr de copii cu dizabilități care frecventează o formă de învăţământ  şi forma de 

învăţământ urmată: 

Număr total de copii cu 

dizabilităţi la 31 decembrie 

2018 

Număr de copii cu certificat de încadrare în grad de handicap care 

frecventează o forma de învăţământ şi forma de învăţământ 

urmată 

Învăţământ 

de masă 

Învăţământ 

special 

Învăţământ special integrat  Alte situaţii 

(Învăţământ 

la 

domiciliu) 

Individual  Grupă 
Clasa 

compactă 

- numai cu certificat de 

orientare şcolară 

(dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară) 

       

- cu încadrare în grad de 

handicap uşor 
       

- cu încadrare în grad de 

handicap mediu 
       

- cu încadrare în grad de 

handicap accentuat 
       

- cu încadrare în grad de 

handicap grav 
       

 

Un număr de: 

 …  copii cu certificatul de încadrare în gradul de handicap mediu, 

   … copii cu certificatul de încadrare în gradul de handicap accentuat, 

  … copii cu certificatul de încadraţi în gradul de handicap grav,  

nu  frecventează nicio formă de învăţământ, fie datorită vârstei  fiind preşcolari, fie 

datorită gradului de handicap. 

 

 

 

 


