INCADRAREA IN CATEGORIA PERSOANELOR
CU HANDICAPPENTRU OBTINEREA
FACILITATILOR ACORDATE CONFORM LEGII

Pasul I
Prezentarea la Comisia de expertiză cu următoarele acte:
ancheta socială întocmită de Primărie şi în care va fi specificată
situaţia materială şi venitul agricol;
cupoane de pensie: stat, CAP, IOVR, ISTPH;
adeverinţă medicală de la medicul de familie, cu menţionarea
diagnosticului complet, inclusiv data ivirii handicapului;
copie xerox după fişa medicală existentă la dispensar;
carnet de sănătate;
livret militar original şi copie;
acte medicale în original şi copie (bilete de externare din spital,
controale clinice efectuate de laborator la medicul specialist ş.a.);
certificatul de handicapat obţinut anterior;
buletin de identitate;
certificat de naştere, certificat de căsătorie originale şi copie xerox;
dosar cu şină.
Pasul II
-După obţinerea certificatului
Dacă sunteţi pensionar sau salariat . handicap gradul I
scutire abonament radio, TV
scutire abonament telefon
bilete călătorie
Dacă sunteţi pensionar sau salariat . handicap gradul II
scutire abonament telefon
bilete călătorie
Acte necesare:

- cerere model ISTH prin care solicită luarea în evidenţă;
- certificat de expertiză (exemplarul original), după prima revizuire;
iniţial, la o pensionare medicală recentă se prezintă numai decizia de
pensionare emisă de DMPS;
- certificat naştere (copie);
- certificat căsătorie (copie);
- buletin de identitate;
- declaraţie conform art.292 din Codul penal (model ISTH)
autentificată;
- cupon pensie;
- dosar cu şină.
Dacă nu aveţi venituri sau aveţi venituri foarte mici se acordă şi
ajutoare băneşti( ½ din salariul minim pe economie)
Acte necesare:
- cerere model ISTH prin care solicită luarea în evidenţă;
- certificat de expertiză (exemplarul original);
- certificat naştere (copie);
- certificat căsătorie (copie);
- buletin de identitate;
- adeverinţă asupra veniturilor impozabile emisă de circumscripţia
financiară;
- declaraţie conform art.292 din Codul penal (model ISTH)
autentificată;
- Ancheta socială efectuată de personalul abilitat al primăriei;
- cupon pensie CAP, urmaş;
- dosar cu şină.
Dacă persoana cu handicap este minoră:
Facilităţi:
alocaţie dublă
scutire abonament telefon
bilete călătorie
Acte necesare:
- cerere model ISTH prin are se solicită luarea în evidenţă;
- certificat medical de expertiză (exemplarul original);
- certificat naştere (copie);

- buletinul de identitate (mama, tata sau întreţinătorul legal);
- adresa DMPS (sau şcoală) prin care se comunică data scoaterii din
plata alocaţiei de către instituţia respectivă.
Pentru persoanele cu handicap gradul I care beneficiază de însoţitor
Actele necesare întocmirii dosarului de însoţitor;
- cerere tip;
- certificat de expertiză al bolnavului (copie);
- buletin de identitate (pag. 2, 3, 4 şi cea cu mutaţia la domiciliul
bolnavului . copie);
- certificatul de naştere şi căsătorie al însoţitorului copie);
- buletinul de identitate al bolnavului (pag. 2, 3, 4 - copie);
- decizia de pensionare şi ultimul cupon de pensie (dacă este cazul)
(copie);
- carte de muncă (după caz);
- fişă de examen medical pentru încadrare (cu specificare pe .talon. :
funcţia "însoţitor pentru bolnav cu handicap gradul I.) + buletinele
de analiză sânge şi plămân (VDRL, MRF);
- anchetă socială pentru însoţitor (model ISTH);
- declaraţie conform art. 292 din Codul penal;
- dispoziţie de curatelă (sau tutore) în cazul în care însoţitorul nu este
rudă (sau în cazul în care această măsură se impune);
- angajament;
- declaraţie de accept însoţitor de către bolnav;
- anchetă socială pentru bolnav (numai pentru persoanele
nevăzătoare . copie de la Asociaţia Nevăzătorilor);
- cazier;
- curriculum vitae;
- copie după diploma de studii.

