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Documentaţia necesară 

pentru internarea unei persoane în cadrul  centrelor pentru persoane 

vârstnice (ASA1/ASA 2) aflate în subordinea Asociației „Sfântul Andrei”  Bărăbanţ 

 

 

1) Cerere tip 1 sau 2  (în funcţie de starea de sănătate a celui pentru care se solicită internarea).  

2) Actele  de identitate ale  persoanei pentru care se solicită internarea: buletin sau carte de 

identitate, certificat de naştere. 

3) Actele  privind starea civilă ale  persoanei pentru care se solicită internarea:  certificat de  

căsătorie, etc. 

4) Cupon/cupoane de pensie sau alte documente din care să rezulte veniturile totale ale 

persoanei pentru care se  solicită internarea. 

5) Act de identitate ale susţinătorului legal: buletin sau carte de identitate. 

6) Declaraţie notarială în care să se specifice: 

 numele susţinătorului legal şi calitatea acestuia în raport cu persoana pentru 

care se solicită internarea; 

 veniturile totale ale persoanei pentru care se solicită internarea; 

 angajamentul de plată al susţinătorului legal privind achitarea diferenţei de 

contribuţie pentru serviciile acordate persoanei pentru care se solicită 

internarea, adică diferenţa dintre costul lunar de întreţinere (costul pachetului de 

servicii şi alte cheltuieli conexe)  şi contribuţia persoanei asistate (60% din 

veniturile totale), dacă este cazul; 

 angajamentul susţinătorului legal, ca în caz de deces al persoanei asistate, să 

se ocupe de toate cele necesare înmormântării şi să suporte toate cheltuielile 

legate de ridicarea persoanei asistate din incinta aşezământului pentru 

persoane vârstnice aflat în subordinea Asociației „Sfântul Andrei” Bărăbanț.  

7) Fişa de consultaţie/copie după fişa de consultaţie de la medicul de familie. 

8) Alte documente relevante (ex. bilete de ieşire din spital, fișe de consultaţii, etc), care ar 

putea ajuta la o cât mai bună îngrijire a persoanei asistate.  

9) Analize medicale: 

 evaluare psihologică; 

 evaluare psihiatrică; 

 R.X. toracic; 

 V.D.R.L. 

 antigen HBs. 

 test H.I.V. 

9)  Ancheta socială a persoanei pentru care se solicită internarea. 

 

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați! 

Responsabil internări: Mariana Țârău  

Date de contact: 0748 120 096 sau 0741 038 343; e-mail: mariana_tarau@yahoo.ro 

mailto:mariana_tarau@yahoo.ro

