
Acte necesare pentru obținerea certificatului de persoană cu handicap - Adulti 

Acest dosar se depune la Comisia pentru Expertiza Persoanelor cu Handicap - adulți Ilfov (Sos. Afumați, nr. 92-94, 

Voluntari - după magazinul “Metro”, intrarea se face prin str. Școlii. Tel 021.369.58.90). 

 
 act de identitate - copie și original; 

 certificatul de naștere - copie și original; 

 certificatul de căsătorie - copie și original; 

 decizia de pensie - copie; 

 talon pensie - original; 

 adeverință de venit, pentru persoanele care nu au venituri - Administrația Financiară Bragadiru 

 adeverință de salariat, dacă este cazul - original; 

 scrisoare medicală tip de la medicul de familie - original; 

 certificatul de handicap vechi - daca este cazul; 

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

Complexă a Adulților cu Handicap - original; 

 certificat medical de la medicul specialist (cu timbru fiscal, ridicat de la secretariatul spitalului, cu trimitere 

catre comisia de expertiză) - original, în baza actelor  medicale recente ; 

 bilete de ieșire din spital, recente și de la începutul afecțiunii - original și copie; 

 investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea Serviciului de Evaluare Complexă a Adulților 

cu Handicap - copie și original; 

 documente medicale de la debutul afecțiunii (copilărie, adolescență-unde este cazul) - copie și original; 

 alte acte care pot să dovedească debutul precoce al afecțiunii (livret militar-decizie pensie invaliditate etc) - 

copie și original; 

 proces verbal medico- legal, în cazul accidentelor de muncă, rutiere, agresiuni - copie și original; 

 adeverință socială, în cazul persoanelor netransportabile, vizată de către serviciul Asistență socială - 

Directia de Asistenta Sociala Bragadiru - Judetul Ilfov;  

 în cazul vizelor de reședință/Ilfov - negație de la D.G.A.S.P.C. -ul de domiciliu din care să reiasă că nu 

figurează cu indemnizație de handicap; 

 ancheta sociala - Directia de Asistenta Sociala Bragadiru - Judetul Ilfov, cerere:   

 
 copie C.I, copie certificat medic 

 

 adeverinta eliberata de Directia de Asistenta Sociala Bragadiru, judetul Ilfov, pentru venituri neimpozabile , 

cerere:  

 

 acte necesare: cerere specialist; 

 

 Două dosare din carton cu șină. 

http://primariaorasbragadiru.ro/downloads/asistenta/cerere%20ancheta%20handicap.docx
http://primariaorasbragadiru.ro/downloads/asistenta/cerere%20ancheta%20handicap.docx
http://primariaorasbragadiru.ro/downloads/asistenta/Cerere efectuare ancheta sociala.pdf
http://primariaorasbragadiru.ro/downloads/asistenta/Cerere adeverinta venituri neimpozabile.pdf

