
 

 

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUŢIONALIZAREA ÎN CADRUL 

CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE/CENTRUL SOCIAL SF. 

ANDREI -MALU MARE 

       

−  cerere tip din partea persoanei vârstnice/reprezentantului legal de 

efectuare a anchetei sociale pentru instituţionalizare la CPV/Centrul Social 

Sf.Andrei Malu Mare     

−  actele de identitate pentru persoana vârstnică (certificat de naştere, 

certificat de căsătorie sau de deces al aparţinătorului soţ/soţie)-copie şi 

original 

−  acte care dovedesc venitul persoanei vârstnice , al familiei, după caz, 

cupon de pensie, adeverinţă de venit; 

−  act doveditor pentru reprezentantul legal – copie şi original 

−  acte de identitate pentru soţ/soţie/reprezentant legal -copie şi original 

−  curatelă în cazul persoanelor care nu se pot reprezenta singure – copie şi 

original 

−  documente doveditoare a situaţiei locative, act proprietate/act vânzare-

cumpărare/titlu de proprietate/certificat de moştenitor, după caz, la adresa de 

domiciliu/reşedinţă - copie şi original; 

−  declaraţie pe propria răspundere a solicitantului/reprezentantului legal, 

după caz 

−adeverinţa de la medicul de familie care să ateste că nu este în evidenţă cu 

boli infecto-contagioase necesară la cămin- şi nu este persoană cu handicap 

−  acordul scris al membrilor familiei/ familiei extinse, după caz, în situaţiile 

în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obţinerea 

consimţământului acesteia pentru acordarea  îngrijirilor prevăzute de lege  

−  anchetă socială efectuată de Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 

Socială a Municipiului Craiova la adresa de domiciliu/reşedinţă a persoanei 

vârstnice 

−  evaluare socio-medicală, stabilită pe baza şi în conformitate cu Grila 

naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G. 

886/2000, numită Fişă de evaluare sociomedicală (geriatrică) completată de 

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi 

de către medicul specialist  

−analize recente (30 zile) pentru cămin: 

          1. radiografie 

          2. evaluare psihiatrică 

 

Documentele vor fi prezentate la ghișeu și în original, în vederea certificării  
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