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Serviciul Rezidenţial şi Îngrijire Persoane Vârstnice   

 
        

 

 

Cerere acordare servicii îngrijire la domiciliu 

 

 

 

 

Subsemnata/Subsemnatul____________________________________________________, 

___________________________________cu domiciliul în Municipiul București, Sector 4, 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________vă rog să îmi aprobați acordarea 

serviciilor gratuite de îngrijire la domiciliu, întrucât 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.                                                                            

Precizez că beneficiez de un venit lunar în valoare 

de_________________________________________________________________________. 

 

 

Telefon contact:  

 

 

 

Data                                                                                                                         Semnătura  

 

 

http://www.dgaspc4.ro/
mailto:contact@dgaspc4.ro


 

 

Atașez la prezenta cerere următoarele documente:   

1.  Fotocopii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte îngrijirea la domiciliu şi ale 

aparţinătorilor ( soţ, soţie, copii, reprezentant legal, etc) -  Certificat de naştere, certificat de 

căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă acolo unde este cazul, etc; 

2. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu are aparţinători sau 

întreţinători legali. În cazul în care persoana vârstnică are aparţinători, aceştia trebuie să 

prezinte o declaraţie pe proprie răspundere cu motivele pentru care nu pot îngrijii şi 

supraveghea persoana vârstnică şi să prezinte acte doveditoare, după caz (timp limitat, 

probleme de sănătate, locuiesc în altă localitate); 

3. Ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

4. Talon indemnizaţie handicap, dacă este cazul;  

5.  Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu realizează 

venituri, dacă este cazul; 

6. Adeverinţe de venit ale aparţinătorilor şi ale membrilor familiei acestuia; 

7. Documente doveditoare ale situaţiei locative ( copie act spaţiu: copie contract de vânzare-

cumpărare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de închiriere, după caz); 

8. Declaraţie pe proprie răspundere a coproprietarilor din care să reiasă că nu se opun 

îngrijirilor comunitare, dacă este cazul; 

9. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că imobilul în care 

locuieşte nu a fost înstrăinat unei terţe persoane cu clauză de întreţinere; 

10. Copia documentului care atestă încadrarea în grad de handicap (dacă e cazul); 

11. Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie/medicul specialist din care să reiasă 

diagnosticul şi recomandările medicale (schema terapeutică) care pot fi efectuate la domiciliu 

(ex: măsurare tensiune arterială, glicemie). Din scrisoarea medicală trebuie să reiasă că 

persoana vârstnică are nevoie de îngrijire temporară/permanentă la domiciliu; 

12. Adeverinţă medicală în care să se precizeze că persoana vârstnică nu suferă de boli 

infecto-contagioase; 

13. Documente medicale recente; 

 


