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CERERE 

(1) pentru emiterea autorizației de funcționare pentru furnizarea îngrijirilor la domiciliu/ 

(2) pentru avizarea autorizației de funcționare pentru furnizarea îngrijirilor la domiciliu 

 

 

 Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................., domiciliat/domiciliată în 

.................................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul 

......................, posesor/posesoare al/a B.I. seria ....... nr. ..........., eliberat de ..................... la data 

...................., reprezentant legal al ..........................................................., cu sediul în ................................, 

str. ...................................... nr. ........., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul ......................, vă rog să 

binevoiți a aproba eliberarea autorizației de funcționare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, în 

conformitate cu reglementările legale în vigoare, pentru forma de organizare sus-menționată. 

 Anexez în completarea cererii mele copii ale următoarelor documente: 

 a) declarația pe propria răspundere; 

 b) statutul unității/alte documente constitutive, certificat constatator cu menționarea punctului de 

lucru, după caz*; 

 c) documente care atestă dobândirea personalității juridice, pentru asociații și fundații, după caz*; 

 d) dovada înregistrării în registrul asociațiilor și fundațiilor, după caz*; 

 e) documente privind deținerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu 

(situație juridică, schiță, plan de amplasare în zonă); 

 f) regulamentul de organizare și funcționare*; 

 g) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu*; 

 h) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală*; 

 i) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri medicale la domiciliu (+ copie REVISAL sau 

copie contracte de muncă/prestări servicii)*; 

 j) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul 

medical angajat pentru asigurarea îngrijirilor la domiciliu (copie); 

 k) lista dotărilor existente*; 

 l) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial; 
  m) dovada platii taxei pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare, stabilita de consiliul local, 

conf. art. 475 alin. (1) din Codul fiscal. 

 

 

 
      Declar pe propria răspundere că actele în copie sunt conforme cu originalul şi îmi asum 

responsabilitatea pentru veridicitatea celor susţinute în documentaţia depusă.  

      Îmi exprim în mod expres consimţământul ca D.S.P. Galați, prin Compartimentul Avize și Autorizații, să 

prelucreze datele mele cu caracter personal care sunt oferite de către mine, în vederea emiterii autorizației de 

functionare, precum și să colecteze și să prelucreze aceste date pe durata valabilității autorizației de functionare, 

instituția având obligația să asigure limitarea accesului persoanelor neautorizate la aceste informații, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului. Data 

 

Data .............................      Semnatura ................................. 

 

 

 

________________________________ 
 * În cazul avizării la 3 ani, documentele se vor prezenta numai dacă au intervenit modificări față de forma depusă la 

autorizarea inițială. 
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