
 

 

SERVICIUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE 

UNITATEA DE  ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU 

 

Informare 

 

Privind: oganizarea și funcționarea serviciului social furnizat la domiciliu:”UNITATEA DE 

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU” 

 

Serviciul social „UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU” acordă ajutor beneficiarilor pentru 

realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice, în vederea menținerii în 

mediul propriu de viață și pentru prevenirea situațiilor de dificultate și dependență. Scopul 

serviciului social “UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU” este prevenirea instituționalizării 

persoanelor vârstnice în centre rezidențiale de îngrijire și asistență/cămine pentru persoane 

vârstnice, de îmbunătățire a calității vieții și socializarea lor.  

Conform HCLM 180/31.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a serviciului social furnizat la domiciliu „UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU”, acesta se 

adresează unui număr maxim de 42 de persoane dependente.  

Serviciul social “UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU” are în prezent un număr de 16 

beneficiari și funcționează cu un număr de 5 angajați dintre care: 

- 3 îngrijitori la domiciliu; 

- 1 asistent social; 

- 1 asistent medical;  

Pentru a beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu potențialii beneficiari trebuie să depună 

o solicitare la sediul Direcției de Asistență Socială (Str. Scolilor nr.64) cererea va fi însoțită de 

următoarele documente: 

- acte de identitate privind beneficiarul (copie act de identitate, carte de identitate, certificat 

de căsătorie, certificat deces soț/soție, sentință judecătorească divorț/certificat de divorț, 

etc.) 

- acte de identitate a reprezentantului legal și/sau a aparținătorilor; 

- documente privind componenţa familiei; 

- documente privind veniturile realizate; 

- acte privind situația juridică a imobilului în care locuiesc (contract de vânzare-cumpărare, 

contract de închiriere etc.), 

- orice alte documente eliberate de structuri specializate în evaluare complexă, cabinete 

medicale; 



 

Pot beneficia de serviciul de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice care îndeplinesc 

următoarele condiții: 

- au domiciliul/reședință pe raza Municipiului  Brăila (în cazul reședinței accesarea se face pe 

perioada de valabilitate a acesteia iar pentru posesorii de cărți de identitate provizorii, pe 

perioada valabilității acesteia); 

- nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice 

sau psihice; 

- nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată; 

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

necesare; 

Nu pot beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu: 

- persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal si/sau indemnizație de 

însoțitor și persoanele care au încheiat un contract de vânzare-cumpărare a locuinței cu clauză 

de întreținere sau orice act juridic care prevede întreținerea; 

 

Activitățile desfășurate de Unitatea de îngrijire la domiciliu privesc: 

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice: 

- ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare-dezbrăcare, deplasare interior/exterior; 

Servicii de suport: 

- activități de menaj, efectuarea de cumpărături, livrarea hranei; 

- deplasare pentru plata facturilor, eliberarea rețetelor medicale, însoțirea la unități 

medicale, prevenirea marginalizării sociale, informare și consiliere socială; 

Servicii sociale: 

- informare și consiliere socială pe teme de interes general;      

Socializare: 

- activități de petrecere timp liber, însoțirea la slujbe religioase, transfer/mobilizare; 

Temei legal: 

- Anexa 8 din Ordinul 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, 

tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte 

aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în 

sistem integrat şi cantinele sociale. 

- Legea 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice . 

- HCLM 180/31.03.2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

serviciului social furnizat la domiciliu „UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU”. 

 

 


