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CRITERII DE ADMITERE 

 

Accesul în cadrul Serviciului Centrul Rezidențial Casa Frențiu se realizează conform unor 

criterii stabilite de furnizorul de servicii sociale, după cum urmează: 

 

1) Criterii de eligibilitate a beneficiarilor: 

• să fie persoane vârstnice în sensul Legii nr.19/2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea si completarea legii nr. 17/2000 privind asistența socială 

a persoanelor vârstnice; 

• să aibă posibilitatea de a achita costul integral al contribuției de întreținere din pensie, precum și cei 

cu pensii mai mici, dar cu susținători/aparținători legali care se angajează să plătească diferența de 

plată până la costul integral al contribuției de întreținere; 

• să nu aibă un comportament violent cunoscut, fizic sau verbal; 

• să nu sufere de boli care nu le permit integrarea într-un centru social rezidențial; 

• să aibă reprezentanți legali, pentru că beneficiarul nu poate să își îndeplinească obligațiile, datorită 

stării de sănătate, situației economice sau a sarcinilor familiale dificile; 

 

2) Actele necesare depunerii dosarului:  

2.1 Documentele persoanei vârstnice 

a. Acte privind identitatea: copie după actul de identitate (BI/CI), copie după certificatul de naștere, 

copie după actele de stare civilă ( CC/CD/Hotărâre judecătorească). 

b. Acte medicale: scrisoare medicală eliberată de medicul de familie care cuprinde diagnosticul, scurt 

istoric, tratamente efectuate, recomandări, cu specificarea faptului că este deplasabil sau nu, certificat 

ce încadrare în grad de handicap (unde este cazul), aviz psihologic, aviz psihiatric. 

c. Acte privind veniturile: cupon de pensie (ultimul), acte doveditoare privind alte venituri (adeverința 

ANAF, Certificat Fiscal). 

 

2.2  Documentele susținătorilor legali 

d. Acte privind identitatea: copie după actele de identitate (BI/CI/CN/CC/CD), copie după actele de 

stare civilă (CC/CD/Hotărâre judecătorească). 

e. Acte privind veniturile: adeverință salariat, cupon pensie, adeverință ANAF, certificat fiscal, alte 

documente care justifică veniturile. 

f. Alte documente: angajament de plată pentru beneficiari sau, după caz, pentru aparținători. 

 

   2.3 Documentele persoanei de contact 

Acte de identitate: copie după actul de identitate, date de contact /număr de telefon. 

 

 2.4  Alte documente 

g.    documente specifice situaţiei în care se află persoana vârstnică, cerere înscriere pe lista de aşteptare, 

cerere înscriere în vederea admiterii în centru. 

h.    fișa de evaluare socio-medicală inițială. 

i.     ancheta socială. 

 

3)  Cine ia decizia de admitere/respingere? 

Accesarea în cadrul serviciului se face conform criteriilor stabilite mai sus şi se asigură 

servicii numai în baza evaluării iniţiale şi a evaluării complexe a nevoilor individuale. 

Evaluarea se efectuează de către o echipă multidisciplinară formată din 5 specialiști: 

coordonator serviciu, asistent medical, asistent social, medic, psiholog, pe baza căreia se ia decizia de 
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admitere/ respingere, stabilindu-se ulterior serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor, precum şi planul 

individualizat de asistență și îngrijire. 

 

4)  Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii şi modelul acestuia:  

Stabilirea serviciilor se realizează cu participarea beneficiarului şi/sau a reprezentantului său 

legal, după caz. În urma stabilirii serviciilor, se încheie un contract de furnizare servicii între 

furnizorul de servicii sociale şi beneficiar/reprezentant legal în două sau mai multe exemplare 

originale, în funcție de numărul semnatarilor contractului.  

 

5)  Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului: 

Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urma procesului de  

evaluare complexă, ținându-se cont de următoarele aspecte: nevoile, gradul de dependență și condiția 

socială a beneficiarului. 

În cazul în care beneficiarul nu poate suporta suma necesară oferirii serviciului social, 

furnizorul va întocmi un angajament de plată cu reprezentantul legal. 

Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența calitatea serviciilor sociale 

acordate și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate în care se află. 
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