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Direcţia de Asistenţă Socială Deva, acordă servicii de 

îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice. 
 
BENEFICIAR este persoana vârstnică care se 
găseşte în următoarele situații: 
a) domiciliul/reședința beneficiarului trebuie să fie în 
Municipiul Deva; 
b)  nu are familie sau nu se află în întreținerea unei 
sau unor persoane obligate la aceasta; 
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt 
suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 
d) beneficiarul nu are capacitatea de a se gospodări și 
de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene și 
necesită ajutor semnificativ pentru a realiza 
activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi. 
 
Procesul de acordare a serviciilor  de îngrijire la  

domiciliu  se  realizează  în baza unui Plan 

individualizat de asistenţă  şi  îngrijire adaptat 

nevoilor şi  gradului  de dependenţă  al 

beneficiarului,  întocmit în baza rezultatelor obţinute 

în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală. 
 

SERVICII  acordate: 

 

    - ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii 

zilnice:  

 igienă corporală;  

 îmbrăcare şi dezbrăcare;  

 hrănire şi hidratare; 

 transfer şi mobilizare, deplasarea în interior; 

 comunicare; 

 

    - ajutor pentru activităţi instrumentale ale 

vieţii zilnice:  

 prepararea hranei sau livrarea acesteia;  

 efectuarea de cumpărături; 

 activităţi de menaj; 

 însoţirea în mijloacele de transport; 

 facilitarea deplasării în exterior;  

 companie; 

 activităţi de administrare şi gestionare a 

bunurilor;  

 activităţi de petrecere a timpului liber. 

 

Serviciul nu asigură îngrijire medicală. 

ACTE NECESARE:  
- cererea de admitere; 

-copia cărţii de identitate a beneficiarului şi copia cărţii de 

identitate a persoanei care plăteşte/persoanelor care 

plătesc, integral sau parţial, contribuţia beneficiarului, în 

copie; 

- copie după actele de stare civilă (carte de identitate, 

certificate de naștere, căsătorie, divorț, deces apartinatori); 

-copie cupon de pensie sau alte documente care fac 

dovada veniturilor solicitantului); 

- actele/documentele emise în condiţiile legii prin care se 

atestă gradul de dependenţă al persoanei/gradul de 

handicap şi recomandarea îngrijirii la domiciliu, planul 

individualizat de asistență și îngrijire,dacă există, orice 

alte documente eliberate de serviciile publice de asistenţă 

socială, structuri specializate în evaluare complexă, 

cabinete medicale care evidenţiază necesitatea acordării 

de ajutor pentru efectuarea activităţilor de bază ale vieţii 

zilnice;  

-adeverință medicală de la medicul de familie, din care să 

reiasă diagnosticul prezent, antecedentele medicale 

personale, precum și faptul că solicitantul suferă/nu suferă 

de boli psihice și infecto-contagioase; 

-  alte acte medicale din care să rezulte bolile de care 

suferă solicitantul și tratamentul pe care îl urmează. 
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