
 

 
INTERNARE LA UMS SUSENII  BIRGAULUI  PENTRU PERSOANE VARSTNICE  
  
CADRU LEGAL 
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice; 
  
 
PROCEDURA 
Pentru internarea unei persoane vârstnice în Cămin sunt necesare următoarele acte: 
1. Cerere întocmită de persoana vârstnică sau de reprezentantul legal al acesteia, cerere prin care se 
solicită internarea în Cămin; 
2. Anchetă socială efectuată de un asistent social din cadrul primăriei de domiciliu a persoanei care solicită 
internarea în cămin; 
3. Adeverinţe de venit (cupon de pensie, venituri agricole, etc.) sau declaraţie pe proprie răspundere eliberată 

de un notar public din care să rezulte faptul că persoana vârstnică nu beneficiază de venituri proprii; 
4. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, adeverinţă din care să rezulte dacă persoana vârstnică 

este luată în evidenţă specială; 
5. Analize medicale: 
-         examen psihiatric 
-         examen pulmonar 
-         examen coproparazitologic 
-         R.B.W. 
6. Bilete de ieşire din spital, bilete de analize medicale pe care le-a efectuat anterior, alte acte medicale;  
7. Acte de stare civilă, după caz, în copie xerox : 
-         certificat de naştere 
-         certificat de căsătorie 
-         certificat de deces al soţului/soţiei 
-         sentinţă de divorţ  
8. Dosar cu şină 
Cererea întocmită de persoana vârstnică se depune la UMS SUSENII BIRGAULUI  . 
  
TERMEN: 30 zile 
  
Beneficiari: 
În Căminul pentru Persoane Vârstnice se internează, la cerere, persoanele vârstnice de pe raza judeţului 
Bistriţa-Năsăud care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi se găsesc în una din următoarele 

situaţii: 
a)     nu au familie, nu se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispoziţiilor legale 

în vigoare, 
b)     nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza     resurselor proprii, 
c)     nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare, 
d)     nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată, 
e)     se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii, stării fizice sau psihice, 
  
Servicii: 
a) servicii sociale care constau în: 
-         ajutor pentru menaj, în vederea asigurării şi menţinerii igienei în incinta căminului, spălării şi întreţinerii 
articolelor de îmbrăcăminte şi a lenjeriei de pat, 
-         asigurarea hranei prin cantina proprie pentru persoane vârstnice cazate în cămin şi pentru persoanele 

defavorizate din punct de vedere material sau social, cărora li s-a asigurat dreptul de servire a mesei de la 
Cantina de ajutor social, potrivit prevederilor Legii nr.208/1997, 
-         consiliere juridică şi administrativă, 



-         prevenirea marginalizării sociale şi reintegrare socială în raport cu capacitatea afectivă, 
b) servicii socio-medicale care constau în: 
-         ajutor pentru menţinerea şi readaptarea capacităţilor fizice sau intelectuale, 
-         asigurarea unor programe de ergoterapie, 
-         sprijin pentru realizarea igienei corporale, 
c) servicii medicale, care constau în: 
-         consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, instituţii medicale de profil sau la patul persoanei, dacă 
aceasta este imobilizată, 
-         servicii de îngrijire, infirmerie, 
-         asigurarea medicamentelor, 
-         asigurarea cu dispozitive medicale, 
-         consultaţii şi îngrijiri stomatologice, 
d) asistenţa religioasă 
-         se asigură cu unităţile de cult recunoscute de statul român în vederea desfăşurării serviciului religios 

potrivit confesiunii persoanelor vârstnice internate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


