
 

Acte necesare pentru intocmirea dosarului privind institutionalizarea  

în centrele rezidentiale pentru persoane adulte cu handicap 

   a persoanelor adulte cu handicap 

 
1. Cerere de internare din partea persoanei cu handicap/reprezentantului legal (tutore, 

curator)/rudelor de gradul I, soţ/soţie. Dacă nu există posibilitatea ca solicitantul să 

întocmească cererea, aceasta va fi redactată de către reprezentantul primăriei de domiciliu; 

2. Copii după: - BI/CI, certificat naştere, certificat de căsătorie a persoanei in cauza, 

certificat de deces al soţului/soţiei, hotărâre de divorţ (după caz);  

3. Copii dupa BI/CI, certificatul de nastere, de casatorie sau de deces al apartinatorului; 

4. Acte doveditoare privind veniturile: respectiv adeverinţă de salariu, cupon de pensie, 

adeverinţă de venit eliberata de organele financiare teritoriale, alte acte, după caz, atât 

pentru bolnav cât și pentru soț respectiv soție, fiu sau fiică,  

5. Copie dupa decizia de pensionare daca persoana in cauza este pensionara; 

6. Ancheta socială eliberată de primăria de domiciliu privind institutionalizarea in centru 

rezidential; 

7. Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are 

domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut 

asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. 

8. Documente doveditoare a situatiei locative; 

9. Acte medicale (investigatii paraclinice): examen psihiatric, VDRL, coproparazitologic, 

radiografie plămâni, adeverinţă medicala care sa precizeze dacă suferă de boli infecto – 

contagioase, sau alte acte medicale in copie; 

10. Certificat de persoana cu handicap – copie; 

11. Declaraţie din partea solicitantului /aparţinătorului că nu există încheiat contract de 

vânzare - cumpărare cu clauza de întreţinere; 

12. Decizia de punere sub interdicţie judecătorească (dacă este cazul). 

13. Recomandare de la medicul specialist sau de familie privind institutionalizarea in centru 

rezidential. 

14. Dosar plic           

 La internarea in centru rezidential a persoanei in cauza se vor prezenta in original actul 

de identitate, certificatul de nastere, certificatul de incadrare in grad de handicap, cardul de 


