
 

 

ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA PACIENȚILOR DIN 

GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA 

 

REGIUNEA OLTENIEI 

DGASPC OLT 

Documentenecesare în vederea evaluării complexe în vederea încadrării în grad de handicap 

sunt următoarele: 

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) 

 

 

DGASPC GORJ 

 

 

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 2 bucăți 

 

 

DGASPC VÂLCEA 

 

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII COMPLEXE LA 

COMISIA PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP  

1. Referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist', 

2.  Scrisoarea medicală-tip de la medicul de familie (data ivirii afecţiunii şi 

evoluţia acesteia), conf. Anexa nr. 5 din Hot. Nr. 430/2008;  

3. Investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de evaluare complexă (Xerox 

după bilete ieşire spital, scrisori medicale, CT/RMN, radiografii altele, după 

caz);  



 

 

4.  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 Hot. Nr. 430/2008;  

5.  Copie buletin de identitate/carte de identitate;  

6.  Certificat fiscal/adeverinţă saiariat/adeverinţă eiev/adeverinţă şomaj/cupon 

pensie;  

7.  Copie Xerox după Decizia de expertizare a capacităţii de muncă, (decizia 

medicală de pensionare);  

8.  Copie livret militar (pentru persoanele care nu au satisfăcut stagiul militar)  

9.  Dosar de carton cu şină  

10.  Cerere-tip de evaluare complexă, conf. Anexa nr. 4 din Hot. Hr. 430/2008 

 

 

 

Dolj 

 

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎN VEDEREA EVALUĂRII COMPLEXE LA 

COMISIA PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP  

1. Cerere tip evaluare 

2. Referat medical privind situația medicală prezentă, întocmit de medicul specialist, 

respactiv boli infecțioase 

3. Copie bilete externare/investigații paraclinice 

4. Scrisoare medicală tip, eliberată de către medicul de familie 

5. Anchetă socială eliberată de către primăria de domiciliu 

6. Copie act de identitate 

7. Copie a deciziei de pensionare/adeverință salariat 

Pt informații suplimentare DGASPC Dolj 0251/411767 

 

DGASPC MEHEDINȚI 

 

1. Cerere tip de evaluare complexă 

2. Copie C.I. 

3. Documente medicale  

- Referat privind situația medicală prezentă 

- Scrisoare medicalătip-medic de familie 

- Copii de pe biletele de externare 

- Investigații paraclinice 

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

cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap 

5. Adeverință circumscripția financiară, pentru persoanele fără venituri, adeverință 

salariat, în cazul salariaților, copie a deciziei de pensionare și respectiv talon de 

pensie în cazul pensionarilor. 

 


