
Pentru și 
împreună cu 

persoanele cu 
dizabilități 

DOCUMENTE DE ANEXAT 
LA CEREREA PENTRU 

EVALUARE ȘI ÎNCADRARE 
ÎN GRAD DE HANDICAP 
COPII CU DIZABILITĂȚI 

l O copie a actului de identitate al 
copilului (certificat de naștere/carte de 
identitate) 
l Copii ale actelor de identitate ale 
părinților/reprezentantului legal; 
l O copie a documentului prin care se 
face dovada că persoana care depune 
cererea este reprezentantul legal al 
copilului (hotărâre a instanței/hotărâre 
a comisiei pentru protecția copilului); 
l Ancheta socială de la DSS/SPAS – 
primarie de domiciliu; 
l Fișa medicală sintetică de la 
medicul de familie sau medicul curant 
din unitatea specializată în îngrijiri 
paleative; 
l Certificatul medical tip A5 de la 
medicul de specialitate; 
l Copii ale documentelor medicale 
adiționale la certificatul medical de tip 
A5 (scrisoare medicală, bilete de 
externare); 
l Fișa de evaluare psihologică de la 
psihologul atestat în psihologie clinică 
(atunci când e cazul); 
l Fișa psihopedagogică; 
l O copie a certificatului de încadrare 
în grad de handicap în vigoare (la 
reevaluare); 
l O copie a certificatului de orientare 
școlară și profesională în vigoare 
(atunci când e cazul); 
l Alte documente în copie  
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SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ efec-
tuează, conform legislației în vigoare, evaluarea com-
plexă în vederea propunerii încadrării în grad de handi-
cap pentru adulți și copii, a  orientării profesionale, a 
stabilirii măsurii de protecție a adultului cu dizabilități. 
De asemenea, Serviciul de Evaluare Complexă efec-
tuează și evaluarea îndeplinirii condiţiilor necesare 
pentru atestarea solicitanților ca asistenți personali 
profesionist și iniţiază procesul de potrivire dintre adul-
tul cu handicap grav sau accentuat şi asistentul person-
al profesionist, cu respectarea standardelor specifice de 
calitate, pentru fiecare adult cu handicap grav sau ac-
centuat.  
 
Evaluarea este un proces complex și continuu, fiind 
efectuată de o echipă multidisciplinară ce include 
asistenți sociali, psihologi și medici. Propunerile făcute 
de specialiștii Serviciului de Evaluare Complexă sunt 
înaintate, în funcție de solicitant, către Comisia pentru 
Protectia Copilului (în cazul copiilor), respective 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handi-
cap, care decid încadrarea sau neîncadrarea într-un 
grad de handicap, precum și gradul de handicap.  care 
decid in context legislativ. 
 
 

Persoanele care doresc să obțină mai multe 
informații pot suna la 0268.474348 tasta 1 și 

apoi tasta 3 (pentru persoanele adulte), respectiv 
la 0268.474348 tasta 2 și apoi tasta 3 (pentru 

copii) și pot vorbi cu un specialist al Serviciului 
de Evaluare Complexă.  

Serviciul Evaluare Complexă 



DOCUMENTE NECESARE 
PENTRU CERTIFICATUL 

DE ORIENTARE 
PROFESIONALĂ A 

PERSOANELOR ADULTE 
CU DIZABILITĂȚI 

l Cerere 
 
l Act de identitate - original şi 
copie; 
 
l Certificat de încadrare în grad de 
handicap - copie; 
 
l Ultima diplomă de studii - copie; 
 
l Adeverința de salariat şi/sau de 
elev/student (după caz) - în original; 
 
l Declarație pe propria răspundere 
(pentru cei care nu realizează 
venituri) - în original; 
 
l Decizie de pensionare pe caz de 
invaliditate (cu specificarea datei de 
revizuire) şi ultimul talon  de pensie 
(pentru pensionari de invaliditate 
gradul 3) - în copie; 
 
l Scrisoare, referat sau certificat 
medical de la medicul specialist, cu 
specificarea diagnosticului, a sta-
diului bolii şi a stării prezente şi - 
după caz - data debutului bolii - în 
original;  
 
l Aviz pentru a desfășura activităţi 
profesionale (eliberat de medicul 
specialist în medicina muncii) - în 
original;  

DOCUMENTE DE ANEXAT 
LA CEREREA PENTRU 

EVALUARE ȘI ÎNCADRARE 
ÎN GRAD DE HANDICAP 

ADULȚII CU DIZABILITĂȚI 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU 
INSTITUȚIONALIZAREA 

PERSOANELOR ADULTE CU 
DIZABILITĂȚI 

În vederea admiterii în centrele rezidenţiale aflate în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Brașov, persoana cu handicap ori 
reprezentantul legal al acesteia va depune şi va 
înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei 
rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 
persoana cu handicap, însoţită de următoarele 
documente:  
l Copie de pe actele de identitate;  
l Certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al 
aparţinătorului;  
l Copie de pe documentul care atestă încadrarea în 
grad de handicap;  
l Adeverinţă de venit;  
l Documente doveditoare a situaţiei locative;  
l Ultimul talon de pensie, dacă este cazul;  
l Raportul de anchetă socială;  
l Investigaţii paraclinice;  
l Referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul 
de familie (original) 
l Dovada eliberată de serviciul specializat al 
primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul 
sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă 
că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea 
la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.  
 
Primăria va transmite cererea dumneavoastră, în 
termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura 
DGASPC Brașov. 
  
Persoana care solicită stabilirea măsurii de protecție se 
prezintă la Serviciul de Evaluare Complexă doar în 
cazul în care nu a fost evaluată din punct de vedere 
medical, social, psihologic, vocațional la obținerea 
certificatului de încadrare în grad de handicap. 

 
l copie de pe documentele de identitate;  
 
l documente medicale:  
 1. referat privind situaţia medicală 
prezentă, întocmit de medicul specialist;  
 2. scrisoare medicală-tip de la me-
dicul de familie, numai în situaţia primei 
prezentări la Serviciul de Evaluare Com-
plexă;  
 3. copii de pe biletele de externare, 
dacă este cazul;  
 4. investigaţii paraclinice solicitate 
de Serviciul de Evaluare Complexă;  
 
l ancheta socială efectuată de serviciul 
social specializat din cadrul primăriei în a 
cărei rază are domiciliul sau reşedinţa per-
soana cu handicap; 
 
l adeverinţă din care să rezulte calitatea 
de salariat, în cazul salariaţilor, copie a 
deciziei de pensionare şi, respectiv, talon 
de pensie, în cazul pensionarilor, adever-
inţă conform căreia persoana nu are niciun 
venit, în cazul persoanelor fără venituri.  
 
 l Serviciul de Evaluare Complexă poate 
solicita completarea dosarului cu rezultate 
ale investigaţiilor paraclinice necesare 
întocmirii raportului de evaluare com-
plexă, atât în faza de analiză a dosarului, 
cât şi în cea de evaluare propriu-zisă  


