
 

 

ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA 

PACIENȚILOR DIN GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI 

ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA 

MUNTENIA 

 

Brăila 

Acte necesare pentru evaluare/reevaluare 

1. Dosar cu șină 

2. Anchetă socială de la primăria de domiciliu – original 

3. Scrisoare medicala de la medicul de familie( doar pentru dosare noi) 

4. Acte doveditoare ale bolii cu data ivirii handicapului(bilete ieșire din spital, copii 

xerox, examene paraclinice, etc) 

5. Referat cu diagnosticul de la medicul specialist – original 

6. Copie xeroc după certificat anterior de persoană cu handicap + anexa la certificat 

7. Programul individual de reabilitare și integrare socială avizat de către medic- original 

8. Cupon pensie+copie decizie medicală, copie după decizia administrativă de pensie, 

copie după decizie limită de vârstă etc 

9. Copii după acte studii, certificate calificare 

10. Fotocopii după acte de identitate și stare civilă, certificat de naștere 

 

Buzău 

DEPUNEREA DOSARULUI 

Dosarele se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din 

municipiul Buzau, intrarea din strada Bucegi, nr.2, la Serviciul Evaluare Complexă Persoane 

Adulte cu Handicap 

Conform prevederilor art. 7 din Ordinul 2298/2012 privind Procedura-cadru de evaluare a 

persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap, cu modificarile si 

completarile ulterioare, documentele necesare evaluarii complexe se constituie din: 

1.   cerere-tip de evaluare complexă prevăzut în anexa nr. 4 din HG nr. 430/2008; 

2.   2 copii de pe documentele de identitate; 

3.   documente medicale*: referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de 

medicul specialist*; scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în 

situaţia primei prezentări la Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte 

cu Handicap (SECPAH) sau in cazul modificarii starii de sanatate; copii de pe 

biletele de externare, dacă este cazul; investigaţii paraclinice solicitate de 

SECPAH; Documente medicale de la debutul afecţiunii (copilărie ,adolescenţă-

unde este cazul ) –copiesi original; Alte acte care pot sa dovedeasca debutul 

precoce (:livret militar, decizie pensie invaliditate )-copie si original; 

4.   ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a 

cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; 

5.   adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a 

deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, 



 

 

deciazia medicala asupra capacitatii de munca (daca este cazul), adeverinţă 

conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri; 

6. dosar cu sina – in cazul dosarelor noi. 

 

Ialomița 

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele: 

• cerere-tip de evaluare complexă; 

• copie de pe documentele de identitate; 

• documente medicale: 

1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 

2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei 

prezentări la SECPAH; 

3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul; 

4. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH; 

• ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei 

rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; 

• adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat- în cazul salariaţilor, copie după 

decizia de pensie invaliditate/limită vărstă şi talonul de pensie -în cazul pensionarilor, 

adeverinţa eliberată de către administrația fiscală, în cazul persoanelor fără venituri. 

Documentele prevăzute mai sus se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării 

persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap. SECPAH poate solicita 

completarea dosarului cu rezultate ale investigaţiilor paraclinice necesare întocmirii 

raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în cea de 

evaluare propriu-zisă. 

Călărași 

Conform HG 430/ 2008 art. 6 alin.(4) si (5) documentele necesare în vederea evaluării 

complexe sunt următoarele: 

a) cerere-tip de evaluare complexă; 

b) copie de pe documentele de identitate; 

c) documente medicale; 

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază 

are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap 

(5) Documentele medicale menţionate la alin. (4) lit. c) sunt: 

a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 



 

 

b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la 

serviciul de evaluare complexă; 

c) investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă. 

  

Ilfov 

ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR  PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE 

ÎN GRAD DE  HANDICAP 

DOSAR CU ŞINĂ 

ACT DE IDENTITATE – original şi copie xerox; 

În funcţie de statutul socio-profesional: 

ADEVERINŢĂ DE SALARIAT – pentru    salariaţi – în original; 

sau 

DECIZIE DE PENSIONARE (indiferent de tipul acesteia – de ex. : pensie limită de vârstă, 

pensie de urmaş, pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire, etc. – după caz) şi 

ULTIMUL TALON DE PENSIE – pentru pensionari – în copie xerox; 

sau 

ADEVERINŢĂ DE LA ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE  – pentru cei care nu 

realizează venituri – în original; 

DOCUMENTE  MEDICALE necesare  evaluării  complexe, realizată în conformitate 

cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității 

de șanse și al ministrului sănătății publice nr.762/1.992/2007 cu modificările și completările 

ulterioare: Ordinul nr.982/692/2013, Ordinul nr.707/538/2014, Ordinul nr.131/90/2015, 

respective Ordinul nr. 874/2016. 

SCRISOARE MEDICALĂ – TIP, completată de medicul de familie cu bolile aflate în 

evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată –în original; (anexă) 

SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA 

MEDICUL  SPECIALIST cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente 

de sănătate şi – după caz – data debutului bolii – în original; 

ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, ANALIZE   MEDICALE, 

COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) – după caz, în funcție de specificul afecțiunii sau la 

solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă; 

ESTE OBLIGATORIU CA TOATE DOCUMENTELE MEDICALE DEPUSE LA DOSAR 

SĂ FIE DATATE, PARAFATE, SEMNATE DE CĂTRE MEDIC ŞI SĂ AIBĂ ŞTAMPILA 

UNITĂŢII SPITALICEŞTI EMITENTE. 

 

Prahova 

 



 

 

• Dosar din carton, cu șină 

• Cerere tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap 

• Acte de identitate – două copii 

• Adeverință de venit (pentru persoanele care nu realizează niciun venit) 

• Decizia de pensionare (medical, administrativă, după caz) 

• Cel mai recent talon de pensie 

• Anchetă socială de la primăria de domiciliu/reședință, întocmită conform H.G. NR. 

430/2008 

• Documente medicale: 

o Referat medical întocmit de medicul specialist 

o Scrisoare medicală completată de către medicul de familie, conform H.G. nr. 

430/2008 (doare pentru dosarele noi) 

o Investigații paraclinice (analize medicale) 

o Documente medicale cu data debutului afecțiunii. 

 

 

 

NOTĂ: Toate documentele vor fi prezentate în original și copie. 

 

Giurgiu 

 

scrisoare medicala de la medicul de familie – document in original, 

 •ancheta sociala de la primarie- document in original,  

•examen boli infecţioase cu confirmarea de către laborator a infecţiei HIV şi cu specificarea 

stadiului clinico - imunologic – original; 

 •examene paraclinice ( analize de sânge recente) specifice afecţiunii medicale - copii xerox  

•bilet de ieşire spital – copie xerox. 

 •copie buletin 

 •.copie decizie pensie limita de varsta/ urmas/ decizie medicala invaliditate in termen de 

valabilitate, 

 •copie cupon de pensie recent,  

•adeverinta de venit ANAF pentru persoanele ce nu realizeaza venituri 

 

 

Dâmbovița 

Acte necesare in vederea depunerii unui dosar nou  pentru evaluarea  unei persoane si 

incadrare in grad de handicap  



 

 

- Dosar de carton cu sina, 

- cerere de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap 

- Referat medic specialist (original), în funcție de diagnostic 

- Scrisoare medicala de la medicul de familie (original), 

- Acte medicale (copie), 

- carte/buletin de identitate, certificate de nastere (copie), 

- carte/buletin de identitate al persoanei care depune dosarul(copie) 

- Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (pentru beneficiar) 

- Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (pentru persoana care depune dosarul) 

- Cupon recent de pensie și decizie de pensie(pentru pensionari), adeverinta de salariat (pentru  

salariați), adeverinta de venit de la Primaria de domiciliu (pentru persoanele fără venit) ; 

- Ancheta sociala de la primaria de domiciliu (original), 

- Copie Fisa de consultatie (a persoanei care doreste evaluarea) de la medicul de familie  

- Act de studii(copie)- la persoanele până în vârsta de 60 ani 

 

Argeș 

ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR  PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE 

ÎN GRAD DE  HANDICAP 

• DOSAR CU ŞINĂ 

• ACT DE IDENTITATE - original şi copie xerox; 

În funcţie de statutul socio-profesional: 

• ADEVERINŢĂ DE SALARIAT - pentru    salariaţi - în original; 

sau 

• DECIZIE DE PENSIONARE (pensie limită de vârstă sau pensie de 

invaliditate cu specificarea datei de revizuire) şi ULTIMUL TALON DE 

PENSIE - pentru pensionari - în copie xerox; 

sau 

• DOCUMENTE  MEDICALE necesare  evaluării  complexe realizată în 

conformitate cu  criteriile medico-psihosociale emise prin Ordinul ministrului 

muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice 

Nr.762/1.992/2000: 

• SCRISOARE MEDICALĂ - TIP, completată de medicul de familie cu bolile 

aflate în evidenţă,  pentru persoanele care depun dosarul pentru prima dată -în 

original; (anexă) 

• SCRISOARE, REFERAT SAU CERTIFICAT MEDICAL DE LA 

MEDICUL  SPECIALIST cu specificare diagnosticului, a stadiului bolii şi a 

stării prezente şi - după caz - data debutului bolii - în original; 

http://www.protectiacopilului6.ro/Files/formulare/seca/Scrisoare%20medicala.doc


 

 

• ALTE ACTE MEDICALE (BILETE DE IEŞIRE DIN SPITAL, 

ANALIZE   MEDICALE, COPII FIŞE DISPENSARIZARE, etc.) - după caz 

sau la solicitarea specialiştilor Serviciului Evaluare Complexă; 

 

 

 

Teleorman 

Documentele necesare in vederea evaluarii complexe pentru incadrare in grad de handicap, 

prevăzute în Hotararea de Guvern nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea si functionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sunt 

urmatoarele: 

a) cerere-tip de evaluare complexă (anexa nr. 4 din hotarare); 

b) copie de pe documentele de identitate (se va prezenta si in original la data evaluarii); 

c) documente medicale: 

referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 

scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la 

SECPAH (anexa nr. 5 din hotarare); 

copii de pe biletele de externare, dacă este cazul; 

investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH; 

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază 

are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru (prevăzut în 

anexa nr. 6 din hotarare) ; 

e) sursa de venituri: 

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor; 

– copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor (in cazul 

pensionarilor de invaliditate este necesara copie a deciziei medicale asupra capacitatii de 

munca) ; 

– adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri. 

 

București 

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele: 

a) cerere-tip de evaluare complexă; 

b) copie a documentului de identitate; 



 

 

c) documente medicale: 

§  referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist; 

§ scrisoare medicală-tip  de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap și Monitorizare 

(SECPAHM); 

§ copia biletelor de externare, dacă este cazul; 

§ investigaţii paraclinice solicitate de SECPAHM; 

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază 

teritorială își are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap; 

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor/ copie a deciziei de 

pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor/ adeverinţă conform căreia 

persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri; 

f) acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

g) scală de evaluare autonomie ADL /index BARTHEL  

 

ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA PACIENȚILOR DIN 

GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA 


