ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA PACIENȚILOR DIN
GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA
TRANSILVANIA
BRAȘOV
DOCUMENTE DE ANEXAT LA CEREREA PENTRU EVALUARE ȘI ÎNCADRARE ÎN
GRAD DE HANDICAP PERSOANE ADULTE
❑ copie după 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
Serviciul de Evaluare Complexă;
3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
4. investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de Evaluare Complexă;
❑ 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 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).
❑ copie după certificatul de încadrare în grad de handicap (doar pentru reînnoire)

SIBIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dosar PVC,
Cerere-tip
Scrisoare medicală – tip, de la medicul de familie (ORIGINAL);
Referat medical stare prezentă, de la medicul specialist (ORIGINAL);
Aviz psihologic pentru persoanele cu afectare psihică (ORIGINAL);
Documente medicale necesare evaluării – realizate în conformitate cu criteriile medico psihosociale emise prin ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al
ministrului sănătăţii publice nr.762/1.992/2007. (bilete de ieşire din spital, analize
medicale, investigaţii paraclinice specifice afecţiunii) după caz sau la solicitarea specialiştilor
serviciului evaluare complexă,
7. Anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu/reşedinţă (ORIGINAL);
8. Act de identitate - original şi copie xerox;
9. Adeverinţă de salariat - pentru salariaţi - în original;

10. Decizie de pensionare (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu
specificarea datei de revizuire) şi - pentru pensionari - în copie xerox; copie după
decizia de pensie medicală (pentru pensia de invaliditate), copie după decizia de pensie
administrativă (pentru pensia limită de vârstă sau pensia de urmaş), adeverinţă şomaj,
adeverinţă salariat sau orice document care atestă veniturile.
11. DUPĂ CAZ:
•
•
•
•

adeverintă de elev sau după caz copie xerox a ultimei diplome de studii;
copie de pe cartea de muncă – pentru pers. care solicită certificat de handicap conform Legii
263/2010;
copie certificat de handicap anterior şi Program individual de reabilitare şi integrare socială
anexat;
copie de pe documentele privind reprezentarea legală (sentinţă civilă de punere sub
interdicţie, dispoziţie tutelă sau dispoziţie curatelă).

HUNEDOARA
Documentele necesare pentru constituirea dosarului sunt :
1. Cerere – tip de evaluare complexă (se completează în momentul depunerii documentației);
2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
3. Copie după documentele de identitate;
4. Documente medicale:
Bilete de ieșire din spital ( copie);
Referat privind situația medicala prezenta, eliberat de medicul specialist;
- Scrisoarea medicala, eliberata de medicul de familie ;
5. Alte investigații paraclinice după caz;
( Examen CT, RMN, Parametrii funcționali ( MMSE, Scor GAFS)
6. Anchetă socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are
domiciliul sau reședința persoana cu handicap ;
7. Documente care atestă statutul social al persoanei:
-

cupon de pensie şi decizia de pensionare (copie);
adeverință salariat, pentru persoanele încadrate în muncă;
adeverință de venit (eliberată de Administrația Finanțelor Publice) pentru persoanele care
nu au nici un venit
copie după actele de studii (numai în cazul obținerii certificatului de orientare
profesională);
copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap – precedent;

ALBA
ACTE NECESARE PENTRU EVALUAREA COMPLEXĂ ÎN VEDEREA
ÎNCADRĂRII/REÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP A PERSOANEI ADULTE

□ Cerere de evaluare complexă; - Tipizat 1;
□ 2 (două) copii după actul de identitate;
□ Referat de stare medicală prezentă de la medicul specialist; - Tipizat 2
□ Scrisoare medicală – tip de la medicul de familie; - Tipizat 3
□ alte acte medicale doveditoare (bilete de ieșire din spital, buletin de analize medicale, test
psihologic, audiogramă, radiografie, după caz);
□ Ancheta socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu; - Tipizat 4
□ Acte doveditoare ale veniturilor (cupon pensie, copie după decizia de indemnizații
speciale/sociale, adeverință de salariu, adeverință conform căreia persoana nu are veni, în cazul
persoanelor fără venituri);
□ În cazul persoanelor pensionate pentru incapacitate de muncă, copie după decizia medicală și
cupon de pensie;
□ Dosar cu șină (1 buc).
MUREȘ
•

copie după 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
Serviciul de Evaluare Complexă;
3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;
4. investigaţii paraclinice solicitate de Serviciul de Evaluare Complexă;

•

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 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).

•

copie după certificatul de încadrare în grad de handicap (doar pentru reînnoire)

•

dosar cu șină o bucată

BISTRIȚA NĂSĂUD
(1) 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 de pe documentele de identitate;
c) 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;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază
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.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se constituie într-un dosar care va sta la baza evaluării
persoanei în vederea încadrării în grad şi tip de handicap.
(3) 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.

SĂLAJ
CERERE TIP privind încadrarea într-un grad de handicap
- COPIE CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP (pentru cei care au mai
fost la comisie)
– REFERAT DE LA MEDICUL SPECIALIST ÎN ORIGINAL
– SCRISOARE MEDICALĂ DE LA MEDICUL DE FAMILIE ÎN ORIGINAL
– ANCHETA SOCIALĂ DE LA PRIMARIA DE DOMICILIU ÎN ORIGINAL
– ÎN COPIE XEROX -BILETE IEȘIRE SPITAL; SCRISORI/REȚETE MEDICALE,
REZULTAT CT, EX. HISTO-PATOLOGIC, ETC.
– ALTE ACTE MEDICALE MENȚIONATE PE CERTIFICATUL DE ÎNCADRARE ÎN
GRAD DE HANDICAP SE ADUC ÎN ORIGINAL: EKG, ECO CORD, PROBE RESP.
BILANȚ ARTICULAR, ANALIZE LABORATOR, DOVADA KINETOTERAPIE, RAPORT
PSIHOLOGIC CU TIMBRU
– COPIE DECIZIE LIMITĂ VARSTĂ/PENSIE URMAȘ (pentru pensionarii de limită
varstă/urmaș)
– COPIE DECIZIE BOALĂ (pentru pensionarii de boală)
– COPIE CUPON PENSIE (pentru pensionarii limită varstă și pensionarii de invaliditate),
– ADEVERINȚĂ SALARIU CU VENITUL NET (pentru salariați)
– ADEVERINȚĂ CA NU ARE VENIT (pentru cei care nu au venituri)
– CARTE DE IDENTITATE SAU BULETIN IN ORIGINAL + COPIE (cu data eliberarii )
– DOSAR PLIC

CLUJ
Documente necesare încadrare în grad de handicap
• Copie carte de identitate
• Adeverinta de venit, cupon pensie
• Bilet de ieșire infecțioase (precizarea stadiului bolii, analize de laborator)
• Scrisoare medicală medic de familie
• Anchetă socială de la primăria de domiciliu
ACESTE DATE AU FOST COLECTATE DE ASOCIAȚIA PACIENȚILOR DIN
GALAȚI, MIȘCAREA “IUBEȘTE VIAȚA” ȘI ASOCIAȚIA SEMPER MUSICA

