
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 
GERAS – Generăm eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate 
pentru vârstnici 
POCU/436/4/4/126135 

 

 

10.10.2019 

 

ANUNȚ 
RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSOANE VĂRSTNICE PENTRU A BENEFICIA DE 

SERVICII SOCIALE INTEGRATE 
 
 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara beneficiar al proiectului GERAS – Generăm 

eficient, rapid, activ, sustenabil servicii integrate pentru vârstnici"(cod SMIS 126135) anunță  demararea 
începând cu data 10.10.2019 a procedurilor de selecție și recrutare a persoanelor vârstnice (care au 
împlinit 65 ani) aflate în situație de vulnerabilitate din Municipiul Timișoara  pentru e beneficia de 
servicii sociale integrate adaptate nevoilor. 
  
Documente necesare pentru a putea beneficia de servicii sociale: 

- act de identitate (carte de identitate) 
- documente din care să rezulte veniturile  (ex. cupon pensie)  
- adeverință medicală 
 

 Persoanele vârstnice vulnerabile (probleme materiale, singurătate, incapacitatea de a organiza 
activități de zi cu zi și de a se gospodări) din Timișoara vor putea beneficia de unul dintre 
următoarele 4 tipuri de servicii sociale integrate dezvoltate în cadrul proiectului: 
 
 
-SERVICII DE TIP CANTINĂ SOCIALĂ CU LIVRARE HRANĂ LA DOMICILIU – alcătuite din: 
evaluarea nevoilor și elaborarea unui plan de servicii, livrarea zilnica a unei mese calde la domiciliu, servicii 
medicale privind supravegherea stării de sănătate la domiciliu, informare și consiliere socială la domiciliu, 
consiliere juridică la domiciliu; 
Date de contact pentru informații suplimentare:  
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara -  Cantina Sociala 
str. Telegrafului, nr. 8 , telefon : 0256433645 sau 0732145049 
 
 
 
-SERVICII DE TIP CENTRU DE ZI DE SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER –
CLUBUL PENSIONARILOR – alcătuite din: evaluarea nevoilor și elaborarea unui plan de servicii, 
kinetoterapie, dezvoltare deprinderi de utilizare a calculatorului, telefonului și/sau tabletei, activități 
culturale, activități de voluntariat, informare și consiliere socială, asistență juridică; 
Date de contact pentru informații suplimentare:  
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara -  Clubul Pensionarilor 
Bl General Dragalina nr. 38-42 , telefon: 0256490286 sau 0731835309 
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- SERVICII DE TIP CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE – CENTRU DE 
ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE – alcătuite din:  evaluarea nevoilor și elaborarea unui plan de servicii, 
dezvoltare deprinderi de utilizare a calculatorului, telefonului și/sau tabletei, activități culturale, activități 
educative, activități de voluntariat, informare și consiliere socială, asistență juridică, transport  de la 
domiciliu la centru în cazul persoanelor cu afecțiuni locomotorii 
Date de contact pentru informații suplimentare:  
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara -  Complex de servicii “Sf.Arh. Mihail și 
Gavril”,Cl. Sever Bocu nr. 44A , telefon: 0256490286 sau  0732114358 
 
 
- SERVICII DE TIP ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE – alcătuite 
din:  evaluarea nevoilor și elaborarea unui plan de servicii, îngrijire la domiciliu, servicii de asistență 
medicală primară, informare și consiliere socială , asistență juridică 
Date de contact pentru informații suplimentare:  
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara -  Complex de servicii “Sf.Arh. Mihail și 
Gavril”,Cl. Sever Bocu nr. 44A , telefon: 0256490286 sau  0732114358 
 
 

 

 

 


