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La Căminul ASV nu primim atenții, primim zâmbete! 

Acte necesare pentru găzduirea în Căminul ASV 

�     cerere tip pentru găzduire în centru rezidențial (ORIGINAL); 
�     anchetă socială (conform cu standardul legal în vigoare)   de la Serviciu 

Social al primăriei de domiciliu, cu recomandarea de a fi găzduit într-un 
centru de îngrijire și asistență (ORIGINAL);  

� fișă medicală (de la medicul de familie) – cel puțin prima pagină și 
ultimele 3 pagini (COPIE); 

� adeverință de la medicul de familie (ORIGINAL) privind: 
- boli contagioase (dacă nu are boli contagioase, medicul trebuie să 

scrie pe adeverință / să declare pe proprie răspundere că nu are); 
- diagnostice medicale; 
- tratamente prescrise;  

� bilete de ieșire din spital (COPIE);   
� fișă de consultații de la medicul de familie actualizată cu tratamentul 

medical din prezent; (COPIE) 
� scrisoare medicală (COPIE);  
� act de identitate (COPIE);  
� certificat de naștere (COPIE);  
� certificat de căsătorie, dacă este aplicabil (COPIE); 
� cupon de pensie recent (ORIGINAL);  
� card de sănătate ACTIVAT;  
� act de identitate reprezentant / rudă (COPIE); 

Analizele recente obligatorii: Hepatită, TBC, Ecoli, Pylori 
� Hemoleucogramă completă; 
� Biochimie; 

-  analiză serică; 

-  bilirubină directă;

-  bilirubină indirectă;

-  bilirubină totală;

  - GGT;

  -TGO/AST;

  -TGP/ALT;

� Examen sumar de urină; � Urocultură; � Raze (pulmonar);
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Alte informații importante  pentru găzduirea în Căminul ASV

� hainele trebuie inscripționate cu inițialele beneficiarului cusute pe etichetă; 

______________________________________________________________

Telefon contact director executiv: 
 0734.610.000

�      cererile de îngrijire trebuie însoțite de dosarul de găzduire cu toate actele în 
copie (actele în original vor fi aduse doar în momentul aprobării cererii);

�      cererile de îngrijire vor fi rezolvate numai după depunerea dosarului de 
găzduire complet;

      Telefon contact cămin:      
0742.808.363 / 0234.367.936

�     cererile de îngrijire vor fi rezolvate în ordinea cronologică a depunerii 
dosarului și în funcție de: 
-  disponibilitatea locurilor pentru specificul cererii (femeie / bărbat, imobilizat / 
autonom etc);
-  urgența / gravitatea cazului și impactul social;
-  compatibilitatea și afinitatea beneficiarului cu ceilalți rezidenți / colegi;

�      din cauza numărului limitat de locuri la Căminul ASV, aprobarea cererii 
dvs. poate dura chiar săptămâni / luni de zile, așa că vă sfătuim să depuneți 
cereri și la alte cămine / centre de îngrijire sau să luați în considerare varinate 
de îngrijire la domiciliu;

�      unele afecțiuni medicale pot conduce la respingerea cererii de îngrijire la 
Căminul ASV;  

�      vă sfătuim să vă interesați din timp (la medicul de familie, serviciul de 
asistență socială etc.) cu privire la drepturile de care poate beneficia persoana 
pentru care depuneți cererea (grad de handicap, îndemnizație de însoțitor etc)


