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SERVICIUL COORDONARE ȘI MONITORIZARE CENTRE REZIDENȚIALE 

 

INFORMARE 

 

Privind:   condițiile de eligibilitate ale persoanelor aflate în dificultate, pentru a beneficia 

de găzduire în centrele rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Muncipal 

Brăila  

 

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila este furnizor public de servicii sociale, acreditat conform 

Certificatului de acreditare seria AF nr.7506/05.03.2021 și asigură îndrumarea metodologică 

și coordonarea activității de specialitate necesare pentru buna funcționare a centrelor 

rezidențiale din subordine conform prevederilor legale în vigoare, respectiv: 

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Lacu Sărat” Brăila – își desfășoară activitatea în 

Stațiunea Lacu Sărat, Al. Centrală nr.1 și are o capacitate de 142 locuri; 

2. Complexul rezidențial ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – cuprinde două servicii: 

• Căminul pentru persoane vârstnice – Caraiman care își desfășoară activitatea în 

sediul din mun. Brăila, Caraiman  nr.11, cu o capacitate de 161 locuri  

• Centrul rezidențial de îngrijire și asistență persoane dependente – Zambilelor care 

își desfășoară activitatea în sediul din mun. Brăila, str. Zambilelor nr.1A, cu o 

capacitate de 40 locuri; 

3. Complexul Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila - își desfășoară activitatea în Calea Moș 

Anghel nr.486, sat. Baldovinești, comuna Vădeni, județul Brăila și cuprinde două servicii: 

• Căminul pentru persoane vârstnice,  cu o capacitate de 100 locuri. 

• Centrul rezidențial de îngrijire și asistență, cu o capacitate de 39 locuri. 

Centrele rezidențiale susmenționate asigură găzduire, hrană, îngrijiri medicale, recuperare și 

readaptare, activități de petrecere a timpului liber, asistență socială și psihologică pentru 

persoanele vârstnice dependente, semidependente și independente. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul pentru Persoane Vârstnice ”Lacu Sărat” 

Brăila, Căminul pentru persoane vârstnice – Caraiman din cadrul Complexul rezidențial ”Sfinții 

Apostoli Petru și Pavel” și Căminul pentru persoane vârstnice din cadrul Complexul 

Rezidențial “Sfânta Maria” Brăila, sunt persoane vârstnice. 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul rezidențial de îngrijire și asistență 

persoane dependente – Zambilelor din cadrul Complexul rezidențial ”Sfinții Apostoli Petru și 
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Pavel” și Centrul rezidențial de îngrijire și asistență din cadrul Complexul Rezidențial “Sfânta 

Maria” Brăila, sunt persoane dependente (bolnavi cronici, bolnavi în faza terminală, etc.), 

care, ca urmare a pierderii autonomiei funcționale din cauze fizice, psihice sau mintale, 

necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi; situația 

de dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de 

absența relațiilor sociale și a resurselor economice adecvate.   

 

Condițiile de eligibilitate a persoanelor aflate în dificultate pentru a beneficia de găzduire 

într-unul din centrele rezidenţiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila sunt: 

a) are domiciliul pe raza municipiului Brăila; 

b) există locuri disponibile în centrele rezidențiale care respectă integritatea, 

identitatea, demnitatea și nevoile de îngrijire ale persoanelor vârstnice/persoanelor aflate în 

situaţie de dependenţă; 

c) persoana să nu prezinte tulburări de comportament care fac incompatibilă 

integrarea în colectivitate. 

d) nu are familie sau nu se află în intreținerea unei sau unor persoane obligate la 

aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; 

 Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în centrele rezidențiale, persoanele 

care au încheiat un contract de vânzare - cumpărare cu clauză de întreţinere; 

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

resurselor proprii.  

f) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea 

îngrijirii necesare.  

g) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată care poate fi 

asigurată de personalul centrului rezidențial; 

h) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori 

stării fizice sau psihice; 

 

Accesul unei persoane într-unul din centrele rezidențiale se face avându-se în vedere 

următoarele criterii de prioritate: 

a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la 

domiciliu şi poate fi asigurată în cămin, și se stabilește în baza documentelor medicale; 

b) nu se poate gospodări singură, se stabilește în baza anchetei sociale; 

c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile din 

cauza stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale; 

d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii. 
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Nu pot fi internate în cămin persoanele care au afectiuni psihice şi/sau persoane cu tulburări 

de comportament care ar periclita buna desfășurare a activității sociale în instituţie. 

În cazul în care se stabilește de către instituțiile abilitate că persoana nu are discernământ, 

internarea se va face numai după punerea sub interdicție, de către familie sau susținători, 

sau cu acordul autorității tutelare, în cazul persoanelor singure. 

 

Admiterea beneficiarilor în centrele rezidențiale menționate mai sus, se realizează la 

cererea scrisă a persoanei vârstnice/persoanei aflate în situație de dependență interesate, a 

reprezentantului său legal, precum și din oficiu.  

 

Dosarul solicitantului în vederea admiterii în cadrul centrelor rezidenţiale mai sus menționate 

se depune la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila din str. Școlilor, nr.64, camera 4 şi va 

cuprinde, după caz, următoarele documente aflate în termen de valabilitate: 

a) Cererea scrisă a persoanei interesate, a reprezentantului legal al acesteia, etc.; 

b) Copii de pe actele de stare civilă/identitate (buletin de identitate, carte de identitate, 

certificat de naştere, căsătorie, deces pentru soţ/soţie, etc.) pentru beneficiar, 

susţinători şi membrii familiei acestora; 

c) Acte privind veniturile realizate (cupon de pensie, adeverinţă de salariu, contract de 

depozit etc.) sau declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează 

venituri - atât din partea susţinătorilor legali cât şi din partea potenţialului beneficiar; 

d) Adeverinţă de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Brăila, şi/sau din 

cadrul primăriei localităţii de naştere (când naşterea nu s-a produs pe raza Municipiului 

Brăila) pentru beneficiar; 

e) Acte referitoare la situaţia juridică a imobilului în care locuieşte beneficiarul, cu sau fără 

forme legale (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere etc.); 

f) Adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu numărul şi numele persoanelor care locuiesc 

în imobil, atât pentru persoana vârstnică cât şi pentru susţinătorii legali sau declaraţie pe 

proprie răspundere cu privire la componenţa familiei în situaţia în care aceştia locuiesc la 

casă; 

g) Declaraţie pe propria răspundere a susţinătorilor legali cu privire la cauzele neîndeplinirii 

obligaţiilor ce Ie revin vis-a-vis de persoana care solicită admiterea în cadrul centrului, 

precum şi acte doveditoare în acest sens; 

h) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale şi 

alte venituri ale bugetului local eliberat de Direcţia Finanţelor Publice Locale, atât pentru 

susţinătorii legali cât şi pentru potenţialul beneficiar; 

i) Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, atât 

pentru susţinătorii legali cât şi pentru potenţialul beneficiar; 
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j) Copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de 

întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia persoanei beneficiare îngrijite în 

cămin, dacă este cazul; copii de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care 

cei care datorează plata contribuţiei de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi 

faţă de alte persoane; 

k) Adeverinţă medicală cu privire la bolile cronice şi afecţiunile pentru care necesită 

îngrijire specială, după caz, eliberată de medicul de familie/entităţile Competente - 

pentru beneficiari; 

l) Adeverinţă de la medicul psihiatru care trebuie să conțină afecțiunea potențialului 

beneficiar însoțită de sintagma «fără tulburări de comportament, stabilizat/ă terapeutic, 

apt pentru colectivitate»; 

m) Analize şi investigaţii medicale, după caz: radiografie pulmonară (facultativă în cazul 

persoanelor netransportabile), VDRL, examen coproparazitologic şi coprobacteriologic - 

pentru potenţialul beneficiar; 

n) Testare Covid-19 – rezultat NEGATIV sau dovada vaccinării cu schemă completă împotriva 

COVID-19, în conformitate cu legislația în vigoare; 

o) Acordul potenţialului beneficiar/reprezentant legal/susţinător legal cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr.190/2018 privind măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679; 

p) Acordul potenţialului beneficiar/reprezentant legal/susţinător legal cu privire la 

verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuţii, venituri, vehicule, clădiri, 

terenuri, în sistemul electronic Patrimven. 

q) Copie dupã actul care atestã calitatea de reprezentant legal al persoanei lipsite de 

capacitate de exerciţiu. 

 

 

 

 

Temei legal – Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 

                    HCLM 735/2021 Privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a  

alocației zilnice de hrană, precum și a contribuției de întreținere a persoanelor îngrijite în 

centre rezidențiale din subordinea DAS Brăila. 
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