ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA PACIENȚILOR DIN
GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA

Banat
Caraș Severin
1. Referat medical de la medicul specialist SAU bilet de ieșire din spital în Original
(pentru anul în curs, dar nu mai vechi de 6 luni)
2. Scrisoare medicală tip (DOAR pentru cazuri noi) ORIGINAL completată de medicul
de familie,
3. Anchetă socială completată de primăria de domiciliu,
4. Copie după actul de identitate valabil,
5. Copie după decizia de pensie și cuponul de pensie (invaliditate, urmaș, limită de
vârstă, etc) SAU adeverință de la locul de muncă, SAU adeverință de la ANAF(doar în
cazul celor care nu încasează venituri)
6. Dosar cu șină,
7. Cerere tip,
8. Vechiul certificat de încadrare în grad de handicap (unde este cazul)
Timiș
1. Original și copie după documentele de identitate;
2. Certificat medical cu referat privind situația medicală prezentă de la specialist (în original)
3. Scrisoare medicală – tip, de la medicul de familie (numai în situaţia primei
prezentări la Serviciul de evaluare complexă); (- în original)
4. Acte medicale în copie: -imagistica, de laborator, biletele de externare, tratamente
recuperatorii, etc
5. Anchetă socială, de la serviciul social al primăriei de domiciliu (- în original)
6. Documente care atestă statutul social al persoanei (- copie): • cupon de pensie şi
decizia de pensionare • decizie medicală asupra capacităţii de muncă • adeverinţă
din care să rezulte calitatea de salariat • adeverinţă conform căreia persoana nu are
niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri
7. Copie după actele de studii (numai în cazul obţinerii certificatului de orientare
profesională);
8. Copie a Certificatului de încadrare în grad de handicap – precedent şi programul
individual de reabilitare şi integrare socială
9. Folie de plastic / dosar plastic
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