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CE DOCUMENTE SUNT NECESARE PENTRU
DOSARUL DE HANDICAP PENTRU COPII?

În funcție de stadiul bolii și copiii pot 
fi încadrați de către comisia pentru 
persoane cu handicap într-unul din 
următoarele grade de handicap:

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

GRADUL 2
accentuat

GRADUL 3
mediu

Prin Serviciul de Evaluare 
Complexă a Persoanelor cu 
Handicap se poate obține un 
anumit grad de handicap pentru 
pacient, conform legii 448/2006.

Certificat medical completat de medicul specialist 
din cadrul spitalului unde este în evidență copilul, în 
original;

Fișa medicală sintetică de la medicul de familie

Bilete Externare Spital (vechi, recente), în copie;

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

Traseul educațional - dacă copilul frecventează 
școala sau grădinița; dacă copilul nu este încadrat în 
sistemul de învățământ, părintele va depune o 
declarație în acest sens;

Evaluare psihologică de la psihologul din spital ,de 
la psihologul Hospice “Casa Sperantei” sau de la un 
alt psiholog clinician.

Ancheta socială de la Primaria de domiciliu.

Adeverințe de venit de la locul de muncă al 
părinților, de la AJOFM dacă sunt șomeri sau de la 
Primăria de domiciliu în cazul în care părinții nu 
lucrează.

Jurnalul copilului - prezentare scrisă de către 
părintele copilului pacient, a evoluției stării de 
sănătate a acestuia, de la naștere și până la 
momentul evaluării.

Copii xerox ale următoarelor documente: 
certificatul de naștere al pacientului și ale celorlalti 
copii din familie, carte de identitate (buletin) - pentru 
copiii cu vârsta peste 14 ani, buletinele părinților, 
certificat de căsătorie al părinților sau sentința de 
divorț, unde este cazul.

Toate documentele menționate mai sus vor fi 
depuse la Serviciul de Evaluare Complexă - 
Brașov, str. Apullum nr. 3

Pacientul primește certificatul de handicap în dublu 
exemplar alături de planul de recuperare la domiciliu.

Partener în proiect:



Dacă gradul de handicap în care a fost 
încadrat copilul 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 conține: 
Certificatul de handicap în copie, copie 
buletin pacient sau certificat de naștere, 
copie buletin părinte, cerere tip).

Acordul se eliberează în termen de 3-5 zile 
de la același serviciu și trebuie depus la 
Primăria de domiciliu împreună cu 
următoarele acte: Certificatul de handicap 
original, copie buletin pacient sau certificat 
de naștere, copii buletine părinți.

Valoarea indemnizației pentru însoțitor este 
stabilită prin lege și va fi comunicată de 
către Primăria de domiciliu.

COPILUL CU HANDICAP GRAV 
BENEFICIAZĂ DE:
 • alocaţie de stat în condiţiile și în cuantumul  
  prevăzut de lege, majorată cu 100%, acordată  
  de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;

 • buget personal complementar lunar, indiferent  
  de venituri, în cuantum de 107lei;

 • indemnizaţie de însoţitor, în cuantum de 710 lei  
  sau asistent personal. (opțiunea din acord)

COPILUL CU HANDICAP ACCENTUAT 
BENEFICIAZĂ DE:
 • alocaţie de stat în condiţiile și în cuantumul  
  prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată  
  de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;

 • buget personal complementar lunar, indiferent  
  de venituri, în cuantum de 79 lei.

COPILUL CU HANDICAP MEDIU 
BENEFICIAZĂ DE:
 • alocaţie de stat în condiţiile și în cuantumul  
  prevăzut de lege, majorat cu 100%, acordată  
  de Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale;

 • buget personal complementar lunar, indiferent  
  de venituri, în cuantum de 39 lei.

Pentru obtinerea celor de mai sus se depune un 
dosar la DGASPC Brasov, str Apullum nr. 3 - dosarul 
conține: certificatul de handicap original, copii xerox 
ale următoarelor documente: buletin pacient sau 
certificat de naștere, buletinele părinților, adeverința 
de la școală sau grădiniță sau declarație că nu este 
încadrat în învățământ, cerere tip) - se primește un 
număr de înreigstrare, iar banii se primesc cu luna 
următoare depunerii cererii.

Certificatul de Handicap poate fi valabil 
pentru o perioadă de 12 luni sau 6 luni.

ATENȚIE!

Este indicat să se înceapă procedura de 
obținere a documentelor necesare pentru 
dosarul de handicap cu cel puțin o lună 
înainte de expirarea termenului de revizuire a 
certificatului precedent.

CÂT TIMP ESTE VALABIL 
CERTIFICATUL DE HANDICAP?

COPILUL CU HANDICAP GRAV 
BENEFICIAZĂ DE:
• gratuitatea transportului interurban, la alegere,  
 cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la  
 tren accelerat clasa a II -a, cu autobuzele sau cu  
 navele de transport fluvial, în limita costului unui  
 bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele, în  
 limita a 12 că-lătorii dus-întors pe an calendaristic;

• gratuitate transport urban cu mijloace de transport  
 în comun de suprafaţă și cu metroul.

• Bilete pentru tren si transport (pentru Gradul I  
 /grav- 12 bilete /an +12 pentru însoțitor sau  
 asistent personal

DREPTURI ȘI GRATUITĂŢI 
PENTRU PERSOANELE CE DEŢIN 
CERTIFICAT DE HANDICAP

CE DREPTURI REVIN PACIENTULUI DIN 
ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE HANDICAP?


