
PRIMĂRIA ORAŞULUI CERNAVODĂ 

DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SERVICIUL SOCIAL  

” COMPARTIMENT ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VÂRSTNICE” 

 

1. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare al Compartimentului îngrijire la 

domiciliu persoane vârstnice. 

 Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ din orașul 

Cernavoda, cod serviciu social 8810ID – I, este un serviciu social, fără personalitate juridică, înfiinţat 

şi administrat de furnizorul Primăria Cernavoda - Direcția de Asistență Socială, cu sediul în orașul 

Cernavoda, str. Ovidiu, nr. 11. 

 Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ din orașul 

Cernavoda, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a 

serviciului social reglementat de Legea nr.292/ 2011, cu modificările ulterioare,  Legea nr. 17/ 2000 

privind asistența socială a persoanelor varstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

OG. nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.nr. 886/ 

2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. 

 Standard minim de calitate aplicabil: 

 Ordinul Nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 

sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a 

serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale. Anexa nr. 

8 - standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice. 

 Serviciul social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ din orașul 

Cernavoda, este înființat prin HCL nr. 267/27.09.2018 privind aprobarea organigramei și statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Cernavoda și serviciile publice locale 

inființate în subordinea Consiliului Local Cernavoda. 

 

2. Scopul serviciului social ,, Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’,  

 Scopul serviciului social este de prevenire, limitare sau înlăturarea efectelor temporare ori 

permanente ale unor situaţii care pot afecta viaţa persoanei vârstnice sau pot genera riscul de 

excluziune socială a persoanelor vârstnice din oraşul Cernavoda.  

 Pentru realizarea scopului propus prin serviciul social vor fi furnizate servicii de ingrijire 

flexibile și adecvate nevoilor persoanelor vârstnice dependente, acordate în mediul în care aceştia 

trăiesc în vederea asigurării unei vieţi decente şi demne, depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii 

şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

Vor  fi realizate: 

− servicii de bază ale vieții zilnice : igienă corporal, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, 

hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;  

− servicii de bază instrumentale ale vieții de zi cu zi: preparare hrană, efectuare de cumpărături, 

activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, 

companie, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente;  

− servicii de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului 

larg despre domeniul său de activitate.  

− servicii de informare asupra drepturilor și beneficiilor serviciilor sociale furnizate la nivel local;  

− servicii de informare și prevenire asupra situațiilor de risc social;  

− servicii de consiliere psihologică;  



3. Beneficiarii serviciului social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ din 

orașul Cernavoda sunt: 

 Beneficiarii serviciului social ,,Compartiment îngrijire la domiciliu persoane vârstnice’’ sunt 

persoanele vârstnice din orașul Cernavoda care se află în una dintre situaţiile următoare: 

− Și-au pierdut total sau parţial autonomia corporală şi socială; 

− Veniturile sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 

− Nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; 

− Nu se află în întreţinerea unor persoane obligate la aceasta; 

− Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice 

sau psihice; 

− Nu beneficiază de asistent personal sau indemnizaţie lunară conform prevederilor legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

4. Acte necesare derulării procesului de evaluare a situației socio-economică a potențialilor 
beneficiari: 

− Cerere de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu 

− Certificat naștere, certificat căsătorie, divorț etc.; 

− Adeverința emisa de medicul de familie/medicul specialist din care sa reiasă antecedentele 

patologice, boli curente şi eventual tratamentul pe care îl urmează;  

− Examen psihologic cu privire la capacitatea de discernământ; 

− Declaraţie pe proprie raspundere că nu are familie/reprezentant şi/sau susţinători legali, sau 

dacă aceştia există, motivul pentru care nu pot îngriji persoana vârstnică; 

− Declaraţie pe proprie răspundere precum că are sau nu are lucruri de valoare în casă; 

− Acte doveditoare ale spatiului de locuit. 

− Acte/documente emise in condițiile legii care atesta gradul de dependenta al persoanei/gradul 

de handicap si recomandarea îngrijirii la domiciliu; 

− Certificate de handicap, evaluări socio-medicale, după caz;  

− Fișa de evaluare sociomedicală conform HG nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei nationale 

de evaluare  a nevoilor persoanelor varstnice; 

 

5. Contribuția beneficiarilor  

 Serviciile se acordă de către personal calificat, gratuit sau cu plata unei contribuții, în funcție 

de venituri solicitantului, conform hotărârii Consiliului Local. 

 

 


