
Cod formular : CD – 01 – 21            Telefon__________________ 

 

 

C E R E R E 
de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor adulte 

şi minorilor cu handicap 

 

 

CĂTRE, 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD 

 

  

Subsemnatul  _____________________________________, domiciliat în 

__________________,sat / str. ____________________, nr. _____, bl. ______, sc. _____, et. ____, 

ap. _____ jud. ________, identificat cu CI / CN  Seria ______, nr. ___________  eliberat de 

_____________la data de ____________, CNP: ________________________, încadrat în grad de 

handicap _________________
*
, conform certificatului de încadrare nr. _____ / _________**, emis de 

către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi / Minori Arad, prin 

___________________________
***  

în calitate de __________**** vă rog să-mi aprobaţi acordarea 

drepturilor prevăzute în Legea 448/2006, termen valabilitate certificat  _________________  .  . 

În conformitate cu prevederile art.58, lit. f) din legea nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, mă oblig să aduc la cunoştinţa Direcţiei Generale de 

Asistenţă şi Protecţia Copilului Arad, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice 

modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de 

natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. 

            Menţionez faptul că AM AVUT / NU AM AVUT  certificat de încadrare în  grad  

            de handicap ............................................................................................................. 

Optez pentru angajarea unui asistent personal.................................................................. 

Optez pentru indemnizaţie de însoţitor.............................................................................. 

Declar că sunt în îngrijire copil până la 2ani/3/ani/7ani.................................................... 

Declar că nu beneficiez de indemnizaţie de însoţitor de la C.N.P.A.S……….................. 

Declar că beneficiez de indemnizaţie de însoţitor de la C.N.P.A.S .................................. 

Declar că minorul este preșcolar ....................................................................................... 

  

NUMELE ŞI PRENUMELE:  __________________ ____ 

SEMNĂTURA _____________________ 

DATA ___________201___  

 

* 
   se menţionează gradul de handicap 

**  
se menţionează numărul şi data eliberării certificatului 

***
se menţionează numele curatorului, reprezentantului legal, tutorelui 

***
se menţionează calitatea pe care o are persoana care completeză cererea fată de persoana cu handicap 

 

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare. 

X 



 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 
 Subsemnatul/a________________________________________________domiciliat/ă în 

__________________________________________________________________şi reşedinţa în 

_______________________________________________, CNP:_________________________ 

prin____________________________________________în calitate de curator desemnat, prin 

________________________nr._________din_________________anexat în copie la prezenta. 

 D E C L A R  pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege cu privire la 

declaraţiile mincinoase, că acesta / aceasta este persoană cu handicap asimilabilă gradului de 

handicap_________________________________, conform Certificatului de încadrare în grad de 

handicap nr.___________din data de____________________emis de către Comisia de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Arad, cu termen de valabilitate:_____________________, 

că ESTE / NU ESTE internat în instituţii de învăţământ special, de asistenţă socială sau în alte 

instituţii cu caracter social, unde i se asigură întreţinere completă din partea statului, şi că, la data 

prezentei, tipul venitului de care beneficiază este: 

- fără venit_____________________  

- pensie de urmaş________________  

- pensie limită de vârstă___________  

- pensie de invaliditate____________  

- pensie CAP___________________  

- altele (se specifică în continuare)____________________________________________ 

potrivit documentului doveditor anexat la cererea de acordare a drepturilor cuvenite persoanei cu 

handicap conform Legii nr.448 / 2006, republicată. 

 Totodată mai declar că mă oblig să anunţ orice modificare faţă de cele declarate, de natură 

să influenţeze acordarea drepturilor, în termen de 48 de ore de la producere. 

 

 

 

Data:__________________________    DECLARANT / Ă, 

 

                  ______________________________ 

 



 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 
 Subsemnatul/a________________________________________________domiciliat/ă în 

__________________________________________________________________şi reşedinţa în 

_______________________________________________, CNP:_________________________ 

 D E C L A R  pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege cu privire 

la declaraţiile mincinoase, că sunt persoană cu handicap asimilabilă gradului de handicap 

_______________________________, conform Certificatului de încadrare în grad de handicap 

nr.___________din data de____________________emis de către Comisia de Evaluare a 

Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Arad, cu termen de valabilitate:_____________________ 

că SUNT / NU SUNT internat în instituţii de învăţământ special, de asistenţă socială sau în alte 

instituţii cu caracter social, unde mi se asigură întreţinere completă din partea statului, şi că, la 

data prezentei, tipul venitului de care beneficiez este: 

- fără venit_____________________      

- pensie de urmaş________________  

- pensie limită de vârstă___________  

- pensie de invaliditate____________  

- pensie CAP___________________  

- altele (se specifică în continuare)____________________________________________ 

potrivit documentului doveditor anexat la cererea de acordare a drepturilor cuvenite persoanei cu 

handicap conform Legii nr.448 / 2006, republicată. 

 Totodată mai declar că mă oblig să anunţ orice modificare faţă de cele declarate, de 

natură să influenţeze acordarea drepturilor, în termen de 48 de ore de la producere. 

 

 

 

__________________________    DECLARANT / Ă, 

 

                  ______________________________ 

 



 

D E C L A R A Ţ I E 

 

 
 

 Subsemnatul/a________________________________________________domiciliat/ă în 

__________________________________________________________________şi reşedinţa în 

___________________________________________________________________în calitate de 

_____________al/a minorului/ei___________________________________________________ 

CNP:________________________, cu acelaşi domiciliu, persoană cu handicap asimilabilă 

gradului de handicap___________________________________________conform Certificatului 

de încadrare în grad de handicap nr._________din_______________emis de către Comisia 

pentru Protecţia Copilului Arad. 

 D E C L A R    pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege cu privire 

la declaraţiile mincinoase, că susnumitul/a minor/ă  BENEFICIAZĂ  /  VA BENEFICIA  de 

drepturile cuvenite persoanelor cu handicap numai de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi  Protecţia Copilului Arad,   BENEFICIAZĂ   /   NU BENEFICIAZĂ   de pensie de urmaş, 

NU FRECVENTEAZĂ  cursurile__________________________________________________ 

în regim intern / de zi / la domiciliu, ESTE / NU ESTE internat în instituţii de învăţământ 

special, de asistenţă socială sau în alte instituţii cu caracter social, unde i se asigură întreţinere 

completă din partea statului, şi că am luat la cunoştinţă că termenul de valabilitate al prezentului 

certificat este:______________________________. 

 Totodată mai declar că mă oblig să anunţ orice modificare faţă de cele declarate de natură 

să influenţeze acordarea drepturilor, în termen de 48 de ore de la producere. 

 

 

 

 

Data:____________________________    DECLARANT / Ă, 

 

        _____________________________ 



 

 

D E C L A R A Ţ I E 

 
 

 
 

 Subsemnatul/a    -

________________________________________                                                

CNP:______________________________, persoană cu handicap vizual, 

conform Certificatului de încadrare în grad de handicap  nr.            din 

data de                       , OPTEZ pentru indemnizaţie de însoţitor pentru 

nevăzători   de la D.G.A.S.P.C – Arad.                                                     

  Totodată mai declar că mă oblig să anunţ orice modificare faţă 

de cele declarate, de natură să influenţeze acordarea drepturilor, în termen 

de 48 de ore de la producere. 

 

 

 

 

 

__________________________    DECLARANT / Ă, 

             

        



AI-01-21                                                                                               Nr. ______________/_________________ 

Către, 

               ------------------------------ 

 Subsemnatul(a) __________________________________________________domiciliat(ă) în 

localitatea __________, str._______________________________, nr.____, bl._____, sc._____, 

et._______, ap._______, judeţul_______________, CNP________________________, posesor al 

B.I./C.I. seria _______, nr. ____________, eliberat de  _______________ la data de _______________, 

în calitate de persoană cu handicap, prin reprezentantul legal/curator 

_______________________________________________ domiciliat(ă) în localitatea __________, 

str.___________________________, nr.____, bl._____, sc.___, et.__, ap.____, judeţul __________, 

CNP________________________, posesor al B.I./C.I. seria ____, nr. ____________, eliberat de 

__________________ la data de ___________ , dispoziţie curator nr. _________/__________,  

Solicit conform art. 42 alin.  4 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, să mi se acorde indemnizaţia lunară,  urmare certificatului de încadrare în grad de handicap  

nr. _________ din data de _________ , eliberat de  Comisia de evaluare complexă a persoanelor cu 

handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad. 

Termenul   certificatului medical:_________________________. 

                                                     Semnătura __________________________ 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD 

     ACORD  Nr. ________________/________________________ 

 Avizăm favorabil cererea domnului/doamnei ________________________________________ 

posesor al BI/CI seria _______, nr. __________, domiciliat(ă) în  localitatea _____________________, 

str. _________________________, nr. ____, bl. _____, sc. _____, ap. ____, judeţul Arad, 

_____________ privind acordarea  INDEMNIZAŢIEI LUNARE conform art.42 alin.4 din Legea 

nr.448/2006, pentru numitul(a) ___________________________________, posesor al B.I./C.I. seria 

____, nr. _________ eliberat de  _________________________ 

 DIRECTOR GENERAL,     INSPECTOR/REFERENT, 

                    ERIKA STARK 



 

Cod formular: AAp-01-21      NR.___________/____________ 

                             

Către ,  

                               PRIMĂRIA __________________ 

  

 

Subsemnatul /a _________________, domiciliat(ă) în     loc. _______________, str. / sat 

_____________,  nr. _________, bl. _____, sc. ____, apt. ____, judeţul Arad, posesor al B.I./C.I. seria 

_____ nr._________, eliberat de ___________  la data de _____________, 

 Solicit să fiu luat în evidenţa Primăriei ______________că acord îngrijire, supraveghere şi ajutor 

pentru numitul/a ___________________________, persoană cu handicap încadrată în gradul de handicap 

GRAV CU ASISTENT PERSONAL conform certificatului medical nr. _________ din data de 

___________ eliberat de Comisia de evaluare complexă a persoanelor cu handicap – adulţi / copii. 

 Termenul de valabilitate al certificatului medical este  _______________. 

 

Arad, la ___________________     Semnătura, 

_________________  

 

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARAD 

AVIZ Nr. ______________/________________  

  

Certificăm că, începând cu data de ___________,  dl/d-na _____________ ________________, 

care se legitimează cu BI/CI seria ____ nr. __________eliberat de ________________ la data 

de_____________, având domiciliul în _____________________________ __________ ________, 

persoană cu handicap conform certificatului medical nr. _______/__________, beneficiază de drepturile 

şi facilităţile stabilite conform Legii nr. 448 / 2006 şi AVIZĂM FAVORABIL  angajarea ca  asistent 

personal al/a numitului/ei _____________________________, posesor al B.I./C.I. seria _____ 

nr.___________, eliberat de ___________________, cu condiţia respectării prevederilor HG 427/2001 

modificată prin HG 463/2005 și ale Legii 448/2006. 

 

DIRECTOR GENERAL,      Inspector / Referent, 

       ERIKA STARK 

          

 
 
Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare 

  



Cod formular : MD – 01 – 21           Telefon__________________ 

Nr. __________/__________         APROBAT 

          Director general 

      

C E R E R E 
de acordare a drepturilor cuvenite moștenitorilor persoanelor cu handicap decedate 

 

 

Către, 

 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD 

 

  

Subsemnatul  _____________________________________,domiciliat în 

_________________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, apt. ____, jud. ________, 

identificat cu CI / BI  seria ______, nr. ___________  eliberat de ________________la data de 

_______________, CNP: ________________________, in calitate de moștenitor al defunctului / ei 

_______________________________, care a avut ultimul domiciliu in  

___________________________________________________, și a beneficiat de prestații sociale 

Conform Legii 448/2006 de la DGASPC Arad. 

Vă rog să imi achitați aceste drepturi cuvenite pâna la data decesului, prin mandat poștal, casierie sau 

prin eliberarea unei adeverințe pentru ridicarea lor de la Poștă, pentru perioada 

______________________.  

 Pentru conformitate anexez urmatoarele acte în copii : 

-  certificat deces persoana cu handicap ; 

- certificat de naștere și act de identitate al subsemnatului ; 

- certificat de căsătorie ; 

- testament, certificat de moștenitor sau alte acte de natură succesorală ; 

- declarație notarială pe proprie răspundere privind calitatea menționată a subsemnatului. 

Arad, la ________________     Semnătura solicitantului, 

         _____________________ 

 

S-a verificat și constatat că solicitantul este indreptățit să primească suma de  

__________________ lei pentru perioada  __________________. 

        Referent / Inspector: 

 
 
 
 
 

• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare. 



 


