
 

 

ACTE NECESARE INTERNĂRII ÎN UNITATEA DE 

ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALE BAIA DE CRIȘ JUDEȚUL 

HUNEDOARA 

 

 

  

1.Cerere de internare tip(se completeaza la unitate)  

2.Analize medicale:  

- Examen psihiatric (dupa caz)  

- Examen pulmonar și radiografie;  

- Adeverința medicală din care sa reiasă ca persoana asistată nu 

suferă de boli infecto-contagioase (medicul de familie) ; 

- Antigenul hepatitei B (Hbs) ; anticorpi hepatita C; 

- H.I.V;  

- V.D.R.L ; 

- Glicemia 

3.Copie xerox după:  

- Buletin de identitate / carte de identitate persoana asistată;  

- Certificat de naștere persoana asistată;  

- Certificat de căsătorie persoana asistată sau certificat de deces 

soț/soție după caz;  

- Buletin de identitate/ carte de identitate aparținători;  

4.Acte doveditoare privind veniturile persoanei asistate și ale 

susținătorilor legali, ce vor fi actualizate anual ( după caz):  

- Talon pensie / adeverința de venit de la secția financiară teritorială;  

- Adeverință salariat;  

- Declarație pe propria răspundere în cazul celor fără venituri;  

 5. Declarație prin notar privind obligativitatea aparținătorului de a face 

plata contribuției lunare, și declarație de preluare și îngrijire a 

beneficiarului de către aparținător sau reprezentant legal la externarea 

din unitate. 

 6. Grila de evaluare medico-socială a persoanelor care se 

 internează în unitați de asistență medico-sociale, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Sănătații și Familiei nr. 491/2003 și al Ministrului Muncii și 

Solidarității Sociale nr. 180/2003, și evaluarea gradului de dependență a 

beneficiarului (anexa la grilă);  

Notă- grila de evaluare medico-socială se va completa de medicul de 

familie la capitolul IV,VII,VIII semnat si stampilat(evaluarea medicală) 

iar restul se completeaza de către Serviciul Public de Asistență Sociala 

din cadrul primăriei de domiciliu. 

7.Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap 



(Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulte),după caz. 

        Dovada eliberată de Serviciul specializat al primăriei în a cărei rază 

teritorială își are domiciliul ori reședința persoana cu handicap, prin care 

se atestă că aceștia nu i-au putut asigura protecția și îngrijirea la 

domiciliu ori în cadrul altor servicii din comunitate;  

8. Copie xerox după eventuale hotărâri judecătorești sau contracte de 

vânzare-cumpărare în care sunt stabilite obligații de întreținere pentru 

persoana asistată, sau obligații ale acesteia privind internarea altor 

persoane;  

9. Aprobare de instituționalizare -Internarea în Unitatea de Asistență 

Medico-Socială Baia de Criș este recomandată de unități sanitare cu 

paturi și de către persoane fizice sau juridice și este condiționată de 

evaluarea medico-socială prealabilă efectuată în conformitate cu grila de 

evaluare medico-socială, prin reglementările comune ale Ministerului 

Sănătății și ale Ministerului Muncii , Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice. 
 


