
 

 

ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA PACIENȚILOR DIN 

GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA 

Regiunea Moldova 

Direcția Generală de Asistență Socială și Pentru Protecția Copilului Iași 

Documente necesare în vederea evaluării complexe, încadrare în grad de handicap 

1. Cerere tip de evaluare complexă, 

2. Copie C.I. 

3. Referat privind situația medicală curentă ( de la medicul specialist) 

4. Scrisoare medicală tip de la medicul de familie ( doar pentru dosar nou) 

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

a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap 

6. Adeverință din care să rezulte calitatea de salariat ( pt salariați), copie a 

deciziei de pensionare și talon pensie (pt pensionari), adeverință conform 

căreia persoana nu are venituri( pt persoane fără venit) 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Pentru Protecția Copilului Galați 

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU COMISIA DE EVALUARE A 

PERSOANELOR CU HANDICAP ADULTE 

1. Carte de identitate și Certificat de naștere CPIE 

2. Scrisoare medicală medic de familie – Original 

3. Referat medical – serviciul Boli Infecțioase – Original 

4. Dispensarizare/Tratament – Copie 

5. Bilete ieșire din spital (vechi/recente) dacă există – Copie 

6. Ancheta socială -Primăria de domiciliu -Original 

7. Documente venit – Copie 

8.  ALTE DOCUMENTE CONSIDERATE RELEVANTE 

Direcția Generală de Asistență Socială și Pentru Protecția Copilului Vaslui 

1. Cerere tip de evaluare complexă, 

2. Copie C.I. 

3. Referat privind situația medicală curentă ( de la medicul specialist) 

4. Scrisoare medicală tip de la medicul de familie ( doar pentru dosar nou) 

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

a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap 

6. Adeverință de salariat – original 

7. Adeverință de venit ANAF – original 

8. Cupon de pensie și decizie de pensionare 2 xerocopii 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Pentru Protecția Copilului Bacau 

Acte necesare depunere dosar pentru certificat de incadrare in grad de handicap 

1. Dosar cu sina 



 

 

2. Cererea de evaluare/reevaluare in vederea incadrarii in grad de handicap 

3. Act de identitate – in copie Xerox 

4. Adeverinta de salariat – pentru salariati – in original 

5. Decizie de pensionare (pensie limita de varsta sau pensie de invaliditate cu 

specificarea datei de revizuire) si un cupon de pensie – pentru pensionari – in copie 

Xerox 

6. Adeverinta de la Administratia finantelor publice sau primaria de domiciliu – pentru 

cei care nu realizeaza venituri – in original 

7. Ancheta sociala efectuata de serviciul social specializat din cadrul primariei in a carei 

raza are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap conform anexa nr.6 la HG 

430/2008 

8. Scrisoare medicala tip, completata de medicul de familie cu bolile aflate in evidenta – 

in original 

9. Scrisoare/referat medical de la medicul specialist – cu specificarea diagnosticului, a 

stadiului bolii si a starii prezente – in original 

10. Alte acte medicale (bilete de iesire din spital, analize medicale, rezultate computer 

tomograf, copii fise dispensarizare, etc.) dupa caz sau la solicitarea specialistilor 

Serviciului de 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Pentru Protecția Copilului Vrancea 

 

1. referat boli infeclioase cu confirmarea de către laborator a infecției HIV și cu 

specificarea stadiului clinico-imunologic-original ;  
2. examen paraclinic (analize sânge) ;  
3. scrisoare medicală tip de la medicul de familie ;  
4. anchetă socială: 
5. copii bilete de extemare (copii xerox); - 
6. document ce atest[ veniturile ;  
7.  copie carte de identitate. 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Pentru Protecția Copilului Botoșani 

Acte necesare evaluării complexe în vederea încadrării în grad de handicap a unei persoane 

adulte 

1. Scrisoare medicală tip de la medicul de familie 

2. 2 copii C.I. 

3. Talon pensie 

4. Copie decizie invaliditate ( cu diagnostic) +  copie decizie calcul; 

5. Dosar cu șină 

6. Anchetă socială de la primăria de domiciliu 

7. Referat medical și acte medicale recente de la medicul specialist 

 

 

 



 

 

Documente necesare pentru Evaluare Initiala in vederea incadrarii in grad de handicap Neamț 

• Cerere tip; 

• Copie BI/CI; 

• Scrisoare medicala tip; de la medical de familie – original 

• Referat tip: de la medical specialist – original; 

• Ancheta sociala de la primaria de domiciliu – original; 

• Copie decizie asupra capacitatii de munca pentru pensionarii de invaliditate; 

• Cupon pensie sau adeverinta de salariat/elev – dupa caz; 

• Alte acte specificate in certificatul de incadrare in grad de handicap; 

In cazul in care persoana este netransportabila acest lucru se va preciza in ancheta sociala si in 

scrisoarea medicala tip de la medical de familie. 

ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA PACIENȚILOR DIN 

GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA 

 

 


