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INFORMARE  

SOLICITANT DE SERVICII PERSONALE LA DOMICILIU  

PENTRU PERSOANE VȂRSTNICE 

 

 În cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva funcţionează serviciul social “Servicii de 

îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice”, cu sediul în Deva, str. Ion Creangă, 

nr. 60, birou nr. 26 (în incinta Pieței Agroalimetare Deva). 

 Direcţia de Asistenţă Socială Deva, acordă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice. 

BENEFICIAR este persoana vârstnică aflată în una dintre următoarele situații: 

 nu are familie/nu menține legătura cu aceasta și nu se află în întreținerea unei sau unor 

persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

 nu are locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor 

proprii; 

 nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 

necesare; 

 nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 

 se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori stării fizice 

sau psihice; 

 pentru care serviciile de îngrijire la domiciliu nu pot fi furnizate de către îngrijitorii informali; 

 pentru care, prin certificatul de încadrare în handicap, nu li s-a stabilit dreptul la asistent 

personal/indemnizaţiei in locul asistentului personal / indemnizaţie pentru însotitor; 

 care nu au încheiate contracte de întreţinere, contracte de vânzare- cumpărare cu uzufruct 

viager sau orice alt act juridic cu clauză de întreţinere. 

 

ACTE NECESARE pentru acordarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice:  

 cererea de admitere semnată de beneficiar şi aprobată de conducătorul furnizorului de servicii 

sociale, precum și declarație pe propria răspundere cu privire la existența/inexistența familiei/ 

menţin/nemeținerea legătuii cu familia/ exixtența/inexistența aparținătorilor pe raza 

municipiului Deva şi existența/inexistența întreţinerii unei/unor persoane obligate la aceasta, 

 



neavând încheiat în acest sens, un act autentic translativ de proprietate sau alt tip de act care 

să cuprindă clauze de întreținere, declarație care va fi reînoită anual. 

 copia cărții de identitate a beneficiarului; 

 după caz, cartea de identitate a reprezentantului legal şi cartea de identitate a persoanei care 

plăteşte/persoanelor care plătesc, integral sau parţial, contribuţia beneficiarului, în copie; 

 actele/documentele emise în condiţiile legii prin care se atestă gradul de dependenţă al 

persoanei/gradul de handicap şi recomandarea îngrijirii la domiciliu, 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.  

 documente care atestă veniturile; 

 copii ale documentelor de stare civilă. 

Furnizorul de servicii sociale are dreptul de a verifica veridicitatea informațiilor furnizate. 

 

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. 

 

“Servicii de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” se acordă GRATUIT pentru 

persoanele fără venituri sau cu venituri mai mici decât pensia minimă. Persoanelor vârstnice cu 

venituri mai mari decât pensia minimă li se va percepe o contribuţie lunară, conform Hotărârii 

Consiliului Local în vigoare. 

 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 0254.218.030 sau 0755.878.371. 
 


