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 Subsemnatul ___________________________, C.N.P. _________________ posesor al 

C.I./B.I./______ seria _________ nr. ______________, cu domiciliul în Municipiul Mangalia, 

strada _______________________________, nr. ________, bl. ______, sc. _____, ap. ____, 

judeţul Constanţa, telefon________________________________vă rog să-mi aprobaţi 

instituţionalizarea în cadrul Căminului de Bătrâni. 

 Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, 

vor fi prelucrate de Direcția Asistență Socială Mangalia cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal, și liberă circulație a acestor date. 

 Sunt de acord ca Direcția Asistență Socială Mangalia să consultare și să prelucreze  

informațiilor din baza de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Sucursala  

Mangalia. 

 

 

 

 

 

DATA________       SEMNĂTURA_____________ 
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        Acte necesare pentru institutionalizarea 

în cadrul Căminului de Bătrâni Mangalia 

 

 
1. Cerere din partea persoanei vârstnice care trebuie să cuprindă următoarele: date privind persoana 

vârstnică, date privind componența familiei, veniturile și bunurile deținute de persoana vârstnică, tipul 

de locuință avut, sistemul de încălzire utilizat și numărul de persoane care locuiesc la aceeași adresă 

de domiciliu sau reședință, informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se 

află persoana vârstnică și membrii familiei; 

2. Cupon pensie; 

3. Adeverință că nu realizează venituri eliberată de Casa de Pensii, după caz; 

4. Copii xerox BI/CI, certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces, hot. de divorț; 

5. Copie după actul casei, conform cu domiciliul stabil; 

6. Copii acte de identitate ale membrilor familiei; 

7. Acte  doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinţă de salariu, talon de pensie, adeverinţă 

de venit eliberata de organele financiare teritoriale, alte acte, după caz ale copiilor solicitantului; 

8. Copie certificat încadrare grad de handicap; 

9. Certificat de atestare fiscală (Taxe şi impozite / primăria de domiciliu) 

10. Adeverință teren agricol; 

11. Acte medicale – adeverință de boli cronice de la medicul de familie 

12. Evaluare psihiatrică recentă 
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