
 

 

 

 

ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA PACIENȚILOR DIN 

GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA 

    Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului BIHOR 

Oradea, str. Feldioarei, nr.13. Tel: 0259476371 / 0259476372, int. 158 

Orar: Luni, Marti, Miercuri, Joi  intre orele 8.30 – 14.00 

  

 
Documente necesare încadrarii în grad de handicap: 

 

- copie B.I./C.I./C.P. (2 copii) 

- documente medicale: - referat de stare prezentă de la medicul specialist (original); 

                                    - scrisoare medicală-tip de la medicul de familie (original); 

                                          - examinări paraclinice, în funcție de afecțiunea invalidantă  (copie); 

                                          - bilete ieșire din spital pentru afecțiunea invalidantă (copie); 

-   acte care dovedesc venitul, după caz: 

                                          - adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat (în cazul persoanelor 

încadrate în muncă), copie a deciziei medicale asupra capacității de muncă (în cazul pensionarilor 

pe caz de boală), copie a deciziei privind acordarea pensiei de urmaș (unde este cazul), copie 

ultimul cupon de pensie, adeverinţă conform căreia persoana nu are nici un venit (în cazul 

persoanelor fără venituri), copie cupon indemnizație șomaj/adeverință AJOFM, copie cupon alte 

indemnizaţii (legi speciale),  

-   adeverință de școlarizare (în original, pentru cei care urmează o formă de învățământ); 

-   ancheta socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu (original); 

-   certificat anterior de încadrare in grad și tip de handicap (în copie, în cazul reevaluărilor); 

-   dosar cu șină. 

 

 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad 

 
1. Cerere tip de evaluare complexă 

2. Copie documente de identitate 

3. Documente medicale: referat medical de la medicul specialist, scrisoare medicală tip de la 

medicul de familie (doar prntru dosarele noi), investigații paraclinice (bilete ieșire din spital, 

analize medicale, examinări clinice, etc. 

4. Anchetă socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază 

are domiciliul sau reședința persoana cu handicap. 

5. Documente care atesta statutul social (cupon pensie, decizie de pensionare, adeverință 

salariu, adeverință ANAF pentru persoanele fără venit) 

6. Dosar cu șină  
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