
Asociația Sfinții Voievozi (ASV)  
C.I.F. 14423345 
RAF: 820/2PJ/29.01.2002 
Str. Crângului Nr. 49 C.P. 605400 Moinești Jud. Bacău 
Cont: RO53CECEBC0230RON0605667 
Banca: CEC Moinești 
La Căminul ASV nu primim atenții, primim zâmbete! 

 
Cerere de îngrijire nr. _____ 

din data de _____________ 
 

Domnule Director, 

Subsemnata/ul _______________________________________________ 

domiciliată/domiciliat în localitatea _______________________________ 

str. _____________________________ nr. ____ bloc ____ sc. ___ ap. ____ 

sector _____ județ __________________, legitimată/legitimat cu CI/BI 

seria ____ nr. __________, CNP ___________________________, în 

calitate de __________________(gradul de rudenie), vă rog să-mi aprobați 

cererea de îngrijire în cadrul Căminului ASV (Centrului Rezidențial pentru 

Îngrijirea Persoanelor Vârstnice al Asociației Sfinții Voievozi) a 

doamnei/domnului ____________________________________________ 

în vârstă de ____ ani, domiciliată/domiciliat în localitatea ______________ 

str. _____________________________ nr. ____ bloc ____ sc. ___ ap. ____ 

sector _____ județ __________________, legitimată/legitimat cu CI/BI 

seria ____ nr. __________, CNP __________________________________. 

Precizez că persoana mai sus menționată are nevoie de îngrijire și 

supraveghere într-un centru de specialitate. 

 

Contact telefon / e-mail:       Semnătura, 



Detaliați nevoia de îngrijire a persoanei pentru care completați cererea: 

Gradul de mobilitate: 

� Se deplasează singură; 

� Are nevoie de puțin ajutor din partea unui însoțitor; 

� Se deplasează cu ajutorul unui baston/cadru de mers; 

� Se deplasează într-un cărucior cu rotile; 

� Nu se deplasează / este imobilizată; 

Gradul de autonomie pentru alimentare/hrană: 

� Mănâncă singură la masă când este invitată/adusă; 

� Mănâncă la masă cu puțin ajutor din partea unui însoțitor; 

� Mănâncă singură la pat când îi este oferită masa/gustarea; 

� Trebuie hrănită în permanență de un însoțitor; 

� Refuză în mod repetat să mănânce; 

Gradul de autonomie în privința igienei corporale: 

� Se spală/îmbăiază singură, fară ajutor sau supraveghere; 

� Are nevoie de supraveghere în timpul îmbăierii; 

� Are nevoie de supraveghere și ajutor constant în timpul băii; 

� Nu se îmbăiază singură / are totală nevoie de un îngrijitor pentru baie; 

Gradul de incontinență: 

� Nu are nevoie de scutece (pampers) nici noaptea, nici ziua; 

� Are nevoie ocazional de scutece, ziua sau noaptea; 

� Are nevoie de scutece doar noaptea, în fiecare noapte; 

� Are nevoie de scutece și noaptea și ziua, zi de zi; 

Gradul de discernământ, conștiență și orientare în spațiu: 

total conștientă                                                                                                   deloc conștientă 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Greutate aproximativă: _______ kg 




