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pentru ocuparea postului de medic specialist neuropsihiatrie pediatrică 
în cadrul Serviciului Evaluare Com plexă a Copilului cu Dizabilităţi

• Ordinul nr. 1883/1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu 
dizabilităţi în grad de handicap şi a m odalităţilor de aplicare a acestora - publicat în monitorul oficial 
nr. 994 din 9 decem brie 2016;

• Ordinul nr. 193/283/28.02.2017 pivind m odificarea şi com pletarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 
1883/1306/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în 
grad de handicap şi a m odalităţilor de aplicare a acestora;

• Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2017 pentru modificareaşi com pletarea unor acte normative, în vigoare 
de la 30 iunie 2017 -  publicată în m onitorul oficial, partea I nr. 508 din 30 iunie 2017;

• Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi 
intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării 
şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum  şi în vederea abilitării şi 
reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale - publicat în monitorul oficial nr. 
1019 din 19 decem brie 2016;

• Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, versiunea pentru copii şi tineri - 
CIF-CT;

• Hotărârea de guvern nr. 1437/2004 privind Organizarea şi m etodologia de funcţionare a Comisiei 
pentru Protecţia Copilului;

• Hotărârea nr. 1434/2.09.2004, privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a 
D.G.A.S.P.C. Timiş.

Notă:
Candidaţii au obligaţia de a lua în considerare toate modificările şi com pletările ulterioare, ale actelor 
normative mai sus menţionate.
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