DECLARAŢIE
Subsemnatul(a) ..................................................CNP: ................................, declar că:
1.
Am fost informat/ă că evaluarea complexă este obligatoriu să parcurgă următoarele domenii de
specialitate: evaluarea socială, evaluarea medicală, evaluarea psihologică, evaluarea vocaţională sau a
abilităţilor profesionale, evaluarea nivelului de educaţie, evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare
socială, iar în cazul refuzului furnizării datelor şi informaţiilor solicitate, cererea nu poate fi soluţionată.
2.
Am cunoştinţă despre faptul că documentele obligatorii în vederea realizării evaluării complexe sunt:
a) buletin sau carte de identitate cu adresa pe Sector 4, în termen de valabilitate, în original și copie;
b) documente medicale (referat medical cu starea prezentă, în original, de la medicul specialist, în funcție de
afecțiuni şi scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, în original);
c) documente privind situaţia veniturilor;
d) ancheta socială conform Anexei 6 din HG 430/2008
În cazul neprezentării tuturor documentelor mai sus-menţionate, evaluarea complexă nu se poate realiza și
cererea nu poate fi soluţionată.
3.
Mi s-a adus la cunoştinţă că ancheta socială va fi realizată pe raza sectorului 4, la adresa de domiciliu
sau reședință menționată în actul de identitate, iar în cazul nerealizării anchetei sociale, cererea nu poate fi
soluționată.
4.
Am fost informat/ă că pentru stabilirea unor concluzii, Serviciul Evaluare Complexă pentru Adulţi
poate solicita completarea dosarului şi cu alte documente/examene/teste şi/sau rezultate ale investigaţiilor
paraclinice necesare întocmirii raportului de evaluare complexă, atât în faza de analiză a dosarului, cât şi în
cea de evaluare propriu-zisă, iar în cazul neprezentării acestora în termenul stabilit, cererea nu poate fi
soluționată.
5. Mă oblig să completez dosarul cu documentele solicitate anterior datei stabilite pentru evaluarea
complexă. Neprezentarea documentelor necesare conduce la imposibilitatea realizării evaluarii complexe.
Pot solicita o reprogramare în cazul în care nu obțin în termen documentele solicitate.
6.
Mi s-a adus la cunoştintă că documentele solicitate pot fi depuse și de familie, reprezentant legal, de
asistentul personal sau în lipsa acestora de orice persoană care reprezintă solicitantul.
7.
Mi s-a adus la cunoştinţă că în cazul persoanelor nedeplasabile, evaluarea complexă se va efectua la
domiciliul sau reședința persoanei în cauză, de pe raza sectorului 4, în baza scrisorii medicale – tip de la
medicul de familie și a anchetei sociale (domiciliul sau reședința reprezintă adresa menționată în actul de
identitate). În cazul persoanelor găzduite în centre rezidențiale, evaluarea complexă se va realiza la sediul
acestora, doar dacă se face dovada deținerii licenței de funcționare, conform legilor în vigoare.
8.
Am fost informat/ă că în cazul în care persoana solicitantă nu se prezintă la sediul Serviciului Evaluare
Complexă pentru Adulţi conform programării (la data, locul şi ora stabilite), nu este găsit la
domiciliu/reședință, nu permite accesul în locuință sau nu furnizează toate informațiile necesare în vederea
realizării evaluării complexe, cererea nu poate fi soluţionată.
9.
Am fost informat/ă că încadrarea în grad de handicap diferă de încadrarea în grad de invaliditate și se
realizează în condițiile Legii nr. 448/2006 și numai dacă afecțiunile diagnosticate îndeplinesc criteriile
medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/2007. Încadrarea în gradul de invaliditate se
realizează de Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă din cadrul Casei de Pensii și se stabileşte potrivit
prevederilor din Legea nr. 263/2010.
10.
Am fost informat/ă că pentru a exista continuitate în acordarea drepturilor este obligatoriu să depun o
nouă cerere de reevaluare şi actele necesare cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al
certificatului de încadrare în grad de handicap deținut. Nerespectarea termenului de depunere a dosarului
poate genera sistarea drepturilor prevăzute de lege.
11.
Evaluarea complexă se realizează în termen de 60 zile după care dosarul va fi transmis Comisiei de Evaluare a
Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 4, aceasta urmând să stabilească, în termen de 15 zile lucrătoare, încadrarea sau
neîncadrarea în grad şi tip de handicap, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea
criteriilor medico-psiho-sociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.
În situaţia în care, din analiza dosarului persoanei cu handicap şi a raportului de evaluare complexă, Comisia de
Evaluare constată că informaţiile din dosar sunt insuficiente pentru luarea unei decizii, aceasta poate solicita
completarea dosarului cu documentele necesare iar în cazul neprezentării tuturor documentelor solicitate cererea nu
poate fi soluţionată.

Semnătura ......................

Data ....................
solicitant

membru familie...............

reprezentant legal

| altă persoana.................

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
privind titularul dosarului

Modalitatea de deplasare:□singur □ cu dispozitive □ însoțit de o persoană □nedeplasabil
Stare civilă:
□ necăsătorit
□ căsătorit □ despărţit în fapt
□ divorţat de la data ................. □ văduv de la data ...................
Soț/soție încadrat/ă în grad de handicap □DA □NU
Statut profesional □ pensionar □ salariat □ fără ocupație
Studii ......... clase □școală profes. □medii □post-liceale □universitare □ postuniversitare
Tipul de învățământ frecventat □ de masă □ special
Profesia.................................................vechime în muncă................
Copii □DA (câți) ...................
Copii încadrați în grad de handicap □DA ...................
□NU
□NU
Locuiește □singur cu □soț/soție □copiii □părinții □centru
Locuiește cu alte persoane cu handicap □DA □NU
Persoană de contact în caz de urgență (anexez copie BI/CI)
Numele .........................................................telefon....................................................................
Calitatea: □soţ/soţie □fiu/fiică; □rudă, relaţia de rudenie ...............□ alte persoane.….......
Pus sub interdicție □DA □NU
Dacă DA, (anexez copie BI/CI) are reprezentant legal pe:
Numele ........................................................telefon.............................................
Calitatea: □soţ/soţie □fiu/fiică; □rudă, relaţia de rudenie ................... □ alte persoane.….......

DECLARAȚIE
Subsemnatul(a) ............................................................CNP: ........................................., declar că:
Am fost informat/ă că încadrarea în grad de handicap se realizează doar dacă:
 sunt depuse la dosar toate actele necesare pentru realizarea evaluării complexe prevăzute la art. 7 din
Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte în vederea
încadrării în grad şi tip de handicap.
 diagnosticele menționate în referatele medicale privind starea prezentă de sănătate anexate cererii sunt
prevăzute și în Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii
publice nr. 762/1.992/2007, pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza cărora se
stabileşe încadrarea în grad de handicap cu modificările şi completările ulterioare.
 sunt îndeplinite condițiile privind debutul afecțiunii prevăzute de Ordinul nr. 762/1992/2007.
 sunt respectate valorile minime prevăzute în Ordinul nr. 762/1992/2007.
Mi s-a adus la cunoștință că:

nu toate afecțiunile sau bolile se încadrează în grad de handicap iar în cazul în care pe referatul medicului specialist sunt
menționate mai multe diagnostice sunt luate în calcul doar cele prevăzute în Ordinul nr. 762/1992/2007.

încadrarea în grad de handicap a adulților diferă de încadrarea în grad de handicap a minorilor sau

de încadrarea în grad

de invaliditate, fiind reglementate de acte normative diferite.

vor fi evaluate doar diagnosticele pentru care s-au depus la dosar toate documentele necesare prevăzute în Ordinul nr.
762/1992/2007 (referat medic specialist, examene și teste specifice).

NUME..................................

DATA

SEMNATURA.....................

