
Vă informăm că, potrivit Dispozitiei Metodologice a MMPS/ANPDPDCA cu nr. 

1372/Cabinet/23.01.2020 începând cu data de 01.02.2020, aveti posibilitatea să depuneti 

documentele pentru evaluare/reevaluare în vederea încadrării în grad de handicap a copiilor/adulților și 

în format electronic la următoarele adrese de e-mail pentru : 

- Serviciul Evaluare Complexă a Copilului : sec_copii_ar@dgaspc-arad.ro 

- Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap: 

sec_adulti_ar@dgaspc-arad.ro 

Documentele necesare în vederea încadrării în grad de handicap pentru copii/adulti sunt 

prezentate pe site-ul DGASPC Arad. 

Precizăm faptul că, următoarele documente din dosarul de evaluaretoate trebuie să fie 

prezentate obligatoriu la DGASPC Arad și în original în termenul legal de 60 de zile, prevăzut pentru 

evaluare: 

Pentu copii:   

- certificat medical –tip A5 

- Fișă de evaluare psihologică 

- Fișă psihopedagogică 

- Fișă medicală sintetică 

- Anchetă socială, factori de mediu 

 

Pentru adulți: 

- ancheta socială; 

- scrisoare medicală – tip, de la medicul de familie;  

- referat de la medicul specialist,+/- scale de evaluare a autonomiei personale; 

- evaluare psihologică (dacă este cazul) 

 

În situația în care, în urma verificării dosarului, se constată că acesta este incomplet, pentru 

evaluarea în grad de handicap, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării în DGASPC 

Arad, veți fi informat în vederea completării cu documentele necesare pentru evaluare. 

În această instituție se prelucrează date cu caracter personal 

Prin încărcarea documentelor implicit vă dați acordul ca D.G.A.S.P.C. Arad să prelucreze 

datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Datele cu caracter personal sunt orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă. Nu există o listă exhaustivă a datelor cu caracter personal. Putem doar să enumerăm 

câteva exemple; nume, CNP, domiciliu, date biometrice, date medicale, adresa ip, etc. În principiu, 

orice date capabile să conducă la identificarea unei persoane. 

O categorie specială de date cu caracter personal sunt acele date legate de originea rasială sau etnică, 

de convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, de apartenență sindicală, date cu 

caracter personal privind starea de sănătate sau viața sexuală, date care nu pot fi prelucrate decât în 

condiții strict reglementate. 

Datele vor fi stocate și utilizate în scopuri strict legate de acordarea tuturor drepturilor prevăzute de 

L448/2006 pentru care sunt solicitate, respectiv pentru a putea beneficia de toate drepturile legale, 

conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European. 

D.G.A.S.P.C. ARAD, ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 

caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau 

accesului neautorizat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția prelucrării 



datelor cu caracter personal. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vă adresați persoanei de 

contact: Laura Taha-Doble, telefon: 0787.871.293, e – mail: dpo@dgaspc-arad.ro.                     

mailto:dpo@dgaspc-arad.ro

