
I. ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR PENTRU CERTIFICAT DE ÎNCADRARE 

ÎN  GRAD  DE   HANDICAP  A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP, ÎN CONFORMITATE 

CU HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.430 DIN 16 APRILIE 2008 PENTRU APROBAREA 

METODOLOGIEI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE EVALUARE A 

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP: 

 CARTE DE IDENTITATE/BULETIN (în termen de valabilitate) – copie (conform cu originalul); 

 CERTIFICAT DE NAȘTERE – copie (conform cu originalul); 

 CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE / HOTĂRÂRE DE DIVORȚ /CERTIFICAT DECES soț(ie) – (conform 

cu originalul); 

 ANCHETĂ SOCIALĂ efectuată de serviciul social specializat din cadrul Primăriei pe a cărei rază are 

domiciliul sau reședința solicitantul – original (efectuată înaintea prezentării la Serviciul Evaluare 

Complexă Persoane Adulte cu Handicap Ilfov); 

 ADEVERINȚĂ DE SALARIAT (pentru salariați) – original; 

 DECIZIE DE PENSIONARE: medicală și administrativă (pentru pensie de invaliditate) și decizia 

administrativă (pentru pensie limită de vârstă) – (conform cu originalul); 

 TALON PENSIE (dacă este cazul) – original; 

 ADEVERINȚĂ DE VENITURI DE LA ANAF (pt. persoanele fără venituri) 

 În cazul vizei de reședintță în jud.Ilfov, NEGAȚIE de la Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului de domiciliu (din care să rezulte că nu figurează cu indemnizație de handicap) 

 În cazul internării într-un centru de îngrijire – ADEVERINȚĂ emisă de centrul respectiv cu perioada 

internării. 

DOCUMENTE    MEDICALE 

 Certificatul de încadrare în grad de handicap (ultimul) – copie; 

 Scrisoare medicală – tip – de la medical de familie – original; 

 Bilete de ieșire din spital, recente și de la debutul afecțiunii – copie (conform cu originalul); 

 Investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea Serviciului Evaluare Complexă Persoane 

Adulte cu Handicap Ilfov – copie și/sau original; 

 Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezentă, adresat Serviciului Evaluare Complexă 

Persoane Adulte cu Handicap Ilfov – original; 

 Documente medicale de la debutul afecțiunii (copilărie, adolescență – unde este cazul) – care pot să 

dovedeascâ debutul precoce – copie (conform cu originalul); 

 Proces verbal medico – legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere sau agresiuni – copie (conform cu 

originalul). 

Documentele vor fi îndosariate.   

 


