
ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE  ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU   

      Având în vedere abrogarea  Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 318/2003 pentru 

aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea 

persoanelor juridice şi fizice care acordă aceste servicii; 

    Ținând cont de prevederile ORDIN nr. 2.520 din 29 august 2022 
pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, publicat în: Monitorul 

Oficial nr. 852 din 31 august 2022 

Va comunicăm că: 

 începând cu luna Septembrie 2022 AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PENTRU SERVICII DE ÎNGRIJIRI 

LA DOMICILIU se eliberează de către DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ MEHEDINȚI, în baza 

declarației pe proprie răspundere. 

DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII ÎN BAZA DECALARATIEI PE PROPRIE 

RĂSPUNDERE: 

Documentele necesare în vederea autorizării în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor juridice sau 

fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt următoarele: 

  a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform 

modelului prevăzut în anexa ; 

  b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa ; 

  c) statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, 

după caz; 

  d) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz; 

  e) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz; 

  f) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, 

schiţă, plan de amplasare în zonă); 

  g) regulamentul de organizare şi funcţionare; 

  h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu; 

  i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală; 

  j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de 

muncă/prestări servicii); 

  k) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură 

îngrijirile la domiciliu (copie); 

  l) lista dotărilor existente; 

  m) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.  

 

           Documentele necesare pentru emiterea AUTORIZAȚIEI  DE FUNCȚIONARE PENTRU 

SERVICII DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU, se vor depune la DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 

MEHEDINTI- Compartiment asistenta medicala si programe de sanatate- DROBETA TURNU SEVERIN, STR. 

TRAIAN, 

 NR 115 

 

 

 

 

                                    


