
CERERE 

 

Privind emiterea unui certificat în vederea aplicării art. 58/59 din Legea nr. 

263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice. 

 

                              Nr. ............/.................... 

     

Doamnă/Domnule Director, 

 

Subsemnatul(a), ................................................, domiciliat(ă) în ........................., str. 

.................................................., nr. .........., bl. ......, sc. ........., et. ....., ap. ...., 

sectorul/judeţul ....................., telefonul ................, actul de identitate ......., seria ......, 

nr. ................, CNP ............................................, solicit emiterea unui certficat în 

vederea aplicării art. 58/59 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii 

publice. 

 Am luat la cunoștință că informațiile din prezenta cerere vor fi prelucrate conform 

Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Solicitant..................................................................în calitate de.................................. 

 

           Data                                     Semnătura 

       ..................                               ................... 
 
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente: 

- Copie de pe documentele de identitate (1 buc); 

- *Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.        /    sau Decizia de 

încadrare în grad de handicap emisă de către Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap nr.   /  ; 

- Primul Certificat de încadrare în grad de handicap nr.    /           sau prima 

Decizie de încadrare în grad de handicap emisă de către Comisia Superioară de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap nr.   /  ; 

 

    Doamnei/Domnului Director al DGASPC Alba 

 

 NOTĂ: 

             Cererea si documentele tipizate se pot obţine de la primăria de domiciliu,  de la secretariatul 

Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap sau de pe site-ul D.G.A.S.P.C.  Alba: 

www.protectiasocialaalba.ro Actele se pot depune la primăria de domiciliu sau la secretariatul Serviciului 

de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din Alba Iulia, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.68, tel. 

0735-406 580, de luni până joi între orele 800 şi 1400 , de către persoana solicitantă sau de către o altă 

persoană fizică sau juridică. 

             În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, cererea şi toate documentele necesare se depun cu 60 

de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap 

existent. 
 

 
 Documente care au au valabilitate permanentă. 


