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CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU 
DOSARUL DE HANDICAP PENTRU ADULŢI?

În funcție de stadiul bolii și tipologia 
neoplasmului, pacienții pot fi încadrați 
sau NU de către comisia pentru 
persoane cu handicap într-unul din 
gradele de handicap:

GRADUL 1
grav, cu sau fără 
asistent personal/ 
indemnizație de 
însoțitor

GRADUL 2
accentuat

GRADUL 3
mediu

Referat Medical completat de medicul 
specialist oncolog, în original;

Scrisoare medicală de la medicul de 
familie

Bilete Externare Spital (vechi, recente), 
Rezultat Histopatologic (biopsie), în copie;

Rezultate investigații paraclinice (analiza 
de laborator, ecografie, tomografie, 
rezonanță magnetică nucleară RMN)în copie;

Copie carte identitate (buletin)

Adeverință de la locul de muncă dacă 
este din câmpul muncii sau de la AJOFM 
dacă este șomer; Dacă pacientul este 
pensionar este necesar un  cupon de pensie 
și o copie a deciziei de pensionar 
(administrativă)

Toate documentele menționate mai sus 
vor fi depuse la Primăria de domiciliu - 
Serviciul de Asistența Socială care în 
perioada imediat următoare va efectua o 
anchetă socială la domiciliul pacientului și 
ulterior va trimite dosarul către Serviciul 
de Evaluare Complexă Brașov.

Pacientul primește la domiciliu o 
comunicare în care sunt menționate data 
și ora la care trebuie să se prezinte la 
comisie (în cazul în care pacientul se 
poate deplasa).

Pacientul se prezintă la comisie, iar apoi 
se eliberează Certificatul de Handicap în 
maxim 14 zile.

Serviciul de Evaluare Complexă 
pentru persoane cu dizabilități adulte
Str. Apullum nr. 3, Brașov
T. +40 268 474 348

Prin Serviciul de Evaluare 
Complexă a Persoanelor cu 
Handicap, persoanele cu 
neoplasme/cancer, pot obține 
un anumit grad de handicap 
conform legii 448/2006.

Partener în proiect:



Dacă gradul de handicap este GRAV se 
depune un dosar pentru obținere acord cu 
opțiunea asistent personal sau indemnizație 
la compartimentul juridic din cadrul 
Serviciului de Evaluare Complexă (dosarul 
contine: Certificatul de handicap în copie, 
copie buletin pacient, cerere tip).

Acordul se eliberează în termen de 3-5 zile 
de la acela-si serviciu si trebuie depus la 
Primăria de domiciliu împreună cu 
următoarele acte: Certificatul de handicap, 
copie buletin pacient, certificat de căsătorie, 
certificat de naștere, cupon de pensie 
(copie) sau adeverință de salariu în cazul în 
care sunteți salariat, sau declarație pe 
proprie răspundere că nu realizați venit, 
(cerere tip).

Indemnizația pentru însoțitor este în valoare 
de 770 RON la acest moment sau în 
cuantumul stabilit de lege, valoarea acesteia 
fiind variabilă în funcție de salariul minim pe 
economie.

ATENȚIE!

* Dacă ați optat pentru angajarea unui 
asistent personal acesta va fi angajat al 
Primăriei de domiciliu. Nu puteți opta pentru 
ambele drepturi - indemnizație pentru 
însoțitor și angajarea asistentului personal.

* Dacă pacientul este pensionar de 
invaliditate (boală) cu gradul I și primește 
indemnizație de la Casa Județeană de Pensii 
nu poate primi indemnizație și de la Primărie 
și nu poate să-și angajeze asistent personal.

Certificatul de Handicap poate fi valabil 
pentru o perioadă de 6 luni, 12 luni sau 
poate fi nerevizuibil.
ATENȚIE la data de revizuire a certificatului de 
handicap, deoarece este necesar să întocmiți un alt 
dosar cu documente similare celui din dosarul inițial, 
pentru revizuire la termen!

CÂT TIMP ESTE VALABIL 
CERTIFICATUL DE HANDICAP?

• Bilete pentru tren și transport (pentru Gradul I / 
grav - 12 bilete/an + 12 pentru însoțitor sau 
asistent personal, pentru Gradul II / accentuat - 6 
bilete /an - pentru pacient )

• Gratuitate pentru achiziționarea de medicamente 
pe baza certificatului de handicap depus la 
medicul de familie și medicul specialist

• Rovinietă gratuită pentru pacienții încadrați în 
gradul grav sau accentuat da handicap.

• Loc de parcare gratuit - card pentru parcare 
pentru pacienții încadrați în gradul grav sau 
accentuat de handicap.

• Legitimație gratuită pentru transportul în comun 
pentru pacientul cu handicap ( grav sau 
accentuat)și însoțitor sau asistentul personal.

• Dacă pacientul este neasigurat în sistemul de 
asigurări de sănătate, prin intermediul certificatului 
de handicap devine asigurat și trebuie să se 
prezinte la Casa de Asigurări de Sănătate pentru 
înregistrare.

• Pe baza certificatului de handicap( grav sau 
accentuat) pacienții pot beneficia de gratuitate 
pentru impozit (se depune o copie a certificatului 
de handicap birourile administrației fiscale de care 
aparțineți în funcție de domiciliu dumneavoastra).

DREPTURI ȘI GRATUITĂŢI 
PENTRU PERSOANELE CE DEŢIN 
CERTIFICAT DE HANDICAP

CE DREPTURI REVIN PACIENTULUI DIN 
ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP?

Se depune un dosar pentru obținerea 
bugetului complementar lunar pentru 
persoane cu handicap în valoare de 340 
RON (sau în cuantumul stabilit de lege) în 
cadrul Serviciului de Evaluare Complexă 
(dosarul conține copii xerox ale următoarelor 
documente: Certificatul de handicap, buletin 
pacient, certificat de căsătorie, certificat de 
naștere, cupon de pensie, cerere tip) - se 
primește un număr de înregistrare, iar banii 
sunt primiți cu luna următoare depunerii 
cererii.

Dacă gradul de handicap este 
ACCENTUAT se depune un dosar pentru 
obținerea bugetului complementar lunar 
pentru persoane cu handicap în valoare de 
272 RON (sau în cuantumul stabilit de lege) 
în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă 
(dosarul conține copii xerox ale următoarelor 
documente: certificat de handicap, copie 
buletin pacient, certificat de căsătorie, 
certificat de naștere, cupon de pensie, 
cerere tip).

Dacă gradul de handicap în care ați 
fost încadrat este MEDIU, cuantumul 
bugetului personal este de 39 RON, iar 
dosarul conține documentele menționate 
mai sus.


