
Beneficiarii serviciilor sociale 

 

 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în”Centrul Social Integrat- Căminul pentru persoane 

vârstnice”sunt: 

 a) persoane vârstnice care au împlinit potrivit legii vârsta legală de pensionare la momentul depunerii 

cererii, care au nevoie de servicii socio-medicale, în limita locurilor disponibile în ordinea priorității 

stabilită de Legea nr.17/2000 privind asistența social a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare ; 

 b) în ”Căminul pentru persoane vârstnice” se pot instituționaliza persoanele vârstnice singure sau 

cu soțul/soția, aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune social, admise în cămin după 

criteriile de eligibilitate stabilite, cu respectarea legislației în vigoare.  

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 

    

  a) Acte necesare: 

 Cererea de admitere in Căminul pentru Persoane Vârstnice are forma scrisă, este adresată 

Comisiei de Admitere/Ieșire şi va fi semnată obligatoriu de solicitant.. 

 Actul de identitate (copie conform cu originalul);  

 Certificatul de naștere  (copie conform cu originalul) ;   

 Certificatul de căsătorie (copie conform cu originalul);  

 Certificatul de deces al soțului/soției sau sentinţă de divorţ,după caz (copie conform cu 

originalul); 

 Declarație autentificată privind componența familiei motivul pentru care nu pot îngriji 

persoana vârstnică;in cazul in care nu are reprezentant şi/sau susţinători legali se specifică 

acest aspect  

                         Acte medicale: 

- Fișa de evaluare socio-medicală( Geriatrică) (diagnostic prezent, scurt istoric, tratamente 

efectuate,specificarea faptului că poate conviețui în colectivitate şi nu are boli contagioase, 

pulmonare sau psihice); 

- Documente medicale privind diagnostice cunoscute /tratament 

- Radiografie pulmonară 

- Examen coproparazitologic 

- Examen bacteriologic 

- Certificate sau decizie de încadrare în grad de handicap în copie, dacă este cazul 

- Adeverință psihiatrică Apt/Inapt internare in Cămin persoane vârstnice eliberată de către 

medicul de familie  

- Adeverință medicală : Apt/Inapt internare in Cămin persoane vârstnice eliberată de către 

medicul de familie  

Acte doveditoare privind veniturile:  

 Cupon de pensie (copia și originalul ultimului cupon ) sau orice alte documente din care 

să rezulte veniturile realizate; 

 Declaraţia pe proprie răspundere în cazul în care solicitantul nu are venit cu privire la 

acest fapt 

 Facturile (de intreţinere, curent, telefon etc.), respectiv bonuri pentru cumpărarea 

medicaţiei cu caracter permanent care să facă dovada că veniturile nu pot acoperi 

intreţinerea persoanei vârstnice pentru o perioada de 3 luni 

 documente doveditoare ale situaţiei locative (de ex. copie contract vânzare-cumpărare, 

extras CF, contract de închiriere, uzufruct, rentă viageră, donație), acolo unde este cazul;  

 

Reprezentanți sau susținători legali:  

 copie de pe actul de identitate al reprezentanţilor ori susţinătorilor legali ai persoanei care 

solicită admiterea;  

 declaraţie autentificată privind componența familiei și motivul pentru care nu pot îngriji 

persoana vârstnică; 

 angajament de plată al susţinătorilor legali care vor acoperi din veniturile proprii  

diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere  dacă 



realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după ce au fost scăzute eventualele 

obligaţii de întreţinere; susţinătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuţia 

lunară integrală ; 

 date de contact(nr.telefon fix/mobil) ale persoanelor care vor fi contactate în situaţii de 

urgenţă( internari, deces etc); 

 Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Respingere/Ieşire/ in/din Căminul 

pentru Persoane Vârstnice putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care sunt 

relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.  

   

 

  b)Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor de  servicii de îngrijire în Căminul pentru 

Persoane Vârstnice Toplița sunt următoarele: 

 

1. Are domiciliul stabil în Toplița; 

2. „Este persoană vârstnică în sensul Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 

vârstnice, adică este persoană care a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege”; 

3. Există locuri disponibile în cămin; 

4. „Nu are familie sau nu se afla in intretinerea unei / unor persoane obligate la aceasta, 

potrivit dispozitiilor legale in vigoare”;  

5. „Nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor 

proprii”. 

6. „Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii 

necesare”  

7. „Nu se poate gospodari singura sau necesita ingrijire care poate fi asigurată prin 

personalul specializat al căminului; 

8. Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio medicale, datorita bolii ori starii 

fizice. Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistenţă socială şi 

poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ: 

 

➢ Îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin reprezintă o măsură de asistenţă socială şi 

poate fi dispusă numai pentru persoane care îndeplinesc cumulativ: 

a) criteriile de eligibilitate de la  pct 1-3 (obligatoriu) 

b) unul dintre criteriile de la  pct. 4-8  

 

➢ Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele 

criterii de prioritate:  

a) necesită îngrijire medicală permanentă , care nu poate fi asigurată la domiciliu;  

b) nu se poate gospodări singură;  

c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile 

datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;  

d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii. 

 

 Cu titlu de excepție pot fi îngrijite în cămin și persoane vârstnice, în limita a maxim 4 locuri, care 

indeplinesc cumulativ condițiile de mai sus, dar nu au domiciliul în municipiul Toplița, cu condiția 

achitării integrale  a costului lunar de întreținere stabilit anual prin hotărâre de consiliu local. 

 Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afectiuni psihice şi/sau persoane 

cu tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii sociale in instituţie.  

 

 

 

 


