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     Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 
            nr.77/26.04.2012 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
      Ion Brad 
 
 
 
 
 
 

CABINET SERVICII MEDICALE COST BENEFICIARI PRIORITARI ACTE NECESARE 
PLANIFICARE 

FAMILIALĂ 
• Examen ginecologic 
• Consultaţii pentru stabilirea 

metodei contraceptive 
• Contraceptive gratuite pentru 

elevi, studenţi  
• Consiliere individuală şi de 

cuplu 
• Prevenirea şi depistarea 

precoce a cancerului genito-
mamar 

 

GRATUIT • Persoane care au vârsta 
legală de pensionare conform 
Legii 19/2000; 
• Persoanele aflate in 
incapacitate de munca  din cauza 
bolii; 
• Persoane cu handicap; 
• Persoane instituţionalizate în 
cadrul centrelor rezidenţiale 
existente în cadrul DGASPC 
Sector1 /ONG; 
• Copii cu vârsta sub 18 ani; 
• Tineri cu vârsta de până la 
26 de ani, dacă urmează 
cursurile de zi ale unei instituţii 
de învăţământ acreditat; 
• Persoane aflate în şomaj; 
• Persoane beneficiare de 
venit minim garantat; 
• Alte cazuri aflate în evidenţa 
serviciilor de asistenţa socială pe 
bază de referire scrisă din partea 
DGASPC S 1 (persoane fără 
identitate identificate pe raza 
sectorului 1, etc)/ONG; 

• copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP;copie 
certificat de nastere, etc) 

• copie acte doveditoare ale apartenentei la 
unul din grupurile tinta enumerate mai sus (talon 
de pensie/somaj; adeverinta eliberata de DGASPC 
S1 care atesta calitatea de beneficiar  de venit minim 
garantat; copie certificat de handicap; adeverinta de 
elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul 
in curs; adresa de referire a cazului social de catre 
DGASPC S1/ONG; adeverinta  eliberata de catre 
DGASPC S1/ONG care atesta calitatea de persoana 
institutionalizata). 

• chitanţa de achitare a întreruperii de sarcină sau 
acte medicale doveditoare ale interventiei medicale. 
 
• Observatie: persoanele cu domiciliul in alte 

sectoare/localitati vor beneficia de contraceptive gratuite 
in limita stocului furnizat de Ministerul Sanatatii prin 
Programul National) 
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• Persoanele domiciliate în 
mediul rural; 
• Orice femeie care a făcut o 
întrerupere de sarcină într-o 
unitate medicală de stat, în 
primele 3 luni dupa realizarea 
interventiei.  
 

 
 
 
 
 
Nota- orice persoana cu domiciliul legal in sectorul 1 
Bucuresti poate beneficia de o consultatie de 
specialitate anual, in limita resurselor existente. 
 

PSIHIATRIE • Examen psihiatric 
• Tratament psihiatric 
• Managementul psiho-
farmacologic al tuburărilor  

depresive, demenţe, anxietate, 
atacuri de panică,  
tulburări de comportament 

 

GRATUIT • Persoane care au vârsta 
legală de pensionare conform 
Legii 19/2000; 
• Persoane cu handicap; 
• Persoane instituţionalizate în 
cadrul centrelor rezidenţiale 
existente în cadrul DGASPC 
Sector 1/ONG; 
• Copii cu vârsta sub 18 ani; 
• Tineri cu vârsta de până la 
26 de ani, dacă urmează 
cursurile de zi ale unei instituţii 
de învăţământ acreditat; 
• Persoane aflate în şomaj; 
• Persoanele angajate cu carte 
de muncă sau care prestează 
activităţi remunerabile; 
• Persoane beneficiare de venit 
minim garantat; 
• Alte cazuri aflate în evidenţa 
serviciilor de asistenţa socială pe 
bază de referire scrisă din partea 
DGASPC S 1/ONG (persoane 
fără identitate identificate pe 
raza sectorului 1, etc); 
• In toate cazurile menţionate 
mai sus este obligatoriu ca 
domiciliul legal al persoanei să 
fie pe raza sectorului 1 

• copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP;copie 
certificat de nastere, etc) 

• copie acte doveditoare ale apartenentei la 
unul din grupurile tinta enumerate mai sus (talon 
de pensie/somaj; adeverinta eliberata de DGASPC 
S1 care atesta calitatea de beneficiar  de venit minim 
garantat; copie certificat de handicap; adeverinta de 
elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul 
in curs; adresa de referire a cazului social de catre 
DGASPC S1/ONG; adeverinta  eliberata de catre 
DGASPC S1/ONG care atesta calitatea de persoana 
institutionalizata). 

• Alte documente la solicitarea medicului curant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota- orice persoana cu domiciliul legal in sectorul 1 
Bucuresti poate beneficia de o consultatie de 
specialitate anual, in limita resurselor existente 
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Bucureşti. 
 

 

OFTALMOLO
GIE 

• Autorefractonomie 
• Biomicroscopie 
• Examen fund de ochi 
• Examen biomicroscopic al 
polului anterior 
• Extracţie corp străin 
• Gomioscopie 
• Măsurarea acuităţii vizuale cu 
şi fără corecţie 
• Pansament  
• Test cu flouresceină 
• Test Schirmer 
 

GRATUIT • Persoane care au vârsta legală 
de pensionare conform Legii 
19/2000; 
• Persoane cu handicap; 
• Persoane instituţionalizate în 
cadrul centrelor rezidenţiale 
existente în cadrul DGASPC 
Sector 1/ONG; 
• Copii cu vârsta sub 18 ani; 
• Tineri cu vârsta de până la 26 
de ani, dacă urmează cursurile 
de zi ale unei instituţii de 
învăţământ acreditat; 
• Persoane aflate în şomaj; 
• Persoane beneficiare de venit 
minim garantat; 
• Alte cazuri aflate în evidenţa 
serviciilor de asistenţa socială pe 
bază de referire scrisă din partea 
DGASPC S 1/ONG (persoane 
fără identitate identificate pe 
raza sectorului 1, etc); 
• In toate cazurile menţionate 
mai sus este obligatoriu ca 
domiciliul legal al persoanei să 
fie pe raza sectorului 1 
Bucureşti. 

• copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP;copie 
certificat de nastere, etc) 

• copie acte doveditoare ale apartenentei la 
unul din grupurile tinta enumerate mai sus (talon 
de pensie/somaj; adeverinta eliberata de DGASPC 
S1 care atesta calitatea de beneficiar  de venit minim 
garantat; copie certificat de handicap; adeverinta de 
elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul 
in curs; adresa de referire a cazului social de catre 
DGASPC S1/ONG; adeverinta  eliberata de catre 
DGASPC S1/ONG care atesta calitatea de persoana 
institutionalizata). 

• Alte documente la solicitarea medicului curant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nota- orice persoana cu domiciliul legal in 

sectorul 1 Bucuresti poate beneficia de o consultatie 
de specialitate anual, in limita resurselor existente 

Imagistica 
medicala 

• Ecografie abdominală 
• Ecografie pelvină 
• Ecografie tiroidiană 
• Ecografie mamară 
• Osteodensitometrie  
 

GRATUIT • Persoane care au vârsta legală 
de pensionare conform Legii 
19/2000; 
• Persoane cu handicap; 
• Persoane instituţionalizate în 
cadrul centrelor rezidenţiale 
existente în cadrul DGASPC 
Sector 1/ONG; 
• Copii cu vârsta sub 18 ani; 

• copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP;copie 
certificat de nastere, etc) 

• copie acte doveditoare ale apartenentei la 
unul din grupurile tinta enumerate mai sus (talon 
de pensie/somaj; adeverinta eliberata de DGASPC 
S1 care atesta calitatea de beneficiar  de venit minim 
garantat; copie certificat de handicap; adeverinta de 
elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul 
in curs; adresa de referire a cazului social de catre 
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• Tineri cu vârsta de până la 26 
de ani, dacă urmează cursurile 
de zi ale unei instituţii de 
învăţământ acreditat; 
• Persoane aflate în şomaj; 
• Persoane beneficiare de venit 
minim garantat; 
• Alte cazuri aflate în evidenţa 
serviciilor de asistenţa socială pe 
bază de referire scrisă din partea 
DGASPC S 1/ONG (persoane 
fără identitate identificate pe 
raza sectorului 1, etc); 
• Femei si barbati cu varsta 40+ 
si femei diagnosticate cu 
menopauza precoce; 
• In toate cazurile menţionate 
mai sus este obligatoriu ca 
domiciliul legal al persoanei să 
fie pe raza sectorului 1 
Bucureşti. 

DGASPC S1/ONG; adeverinta  eliberata de catre 
DGASPC S1/ONG care atesta calitatea de persoana 
institutionalizata). 

• Alte documente la solicitarea medicului curant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Nota- orice persoana cu domiciliul legal in 

sectorul 1 Bucuresti poate beneficia de o ecografie si 
o osteodensitometrie la 6 luni, in limita resurselor 
existente 

Explorari 
functionale 

• Spirometrie 
• Ekg  

GRATUIT • Persoane care au vârsta legală 
de pensionare conform Legii 
19/2000; 
• Persoane cu handicap; 
• Persoane instituţionalizate în 
cadrul centrelor rezidenţiale 
existente în cadrul DGASPC 
Sector 1/ONG; 
• Copii cu vârsta sub 18 ani; 
• Tineri cu vârsta de până la 26 
de ani, dacă urmează cursurile 
de zi ale unei instituţii de 
învăţământ acreditat; 
• Persoane aflate în şomaj; 
• Persoane beneficiare de venit 
minim garantat; 
• Alte cazuri aflate în evidenţa 

• copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP;copie 
certificat de nastere, etc) 

• copie acte doveditoare ale apartenentei la 
unul din grupurile tinta enumerate mai sus (talon 
de pensie/somaj; adeverinta eliberata de DGASPC 
S1 care atesta calitatea de beneficiar  de venit minim 
garantat; copie certificat de handicap; adeverinta de 
elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul 
in curs; adresa de referire a cazului social de catre 
DGASPC S1/ONG; adeverinta  eliberata de catre 
DGASPC S1/ONG care atesta calitatea de persoana 
institutionalizata). 

• Alte documente la solicitarea medicului curant. 
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serviciilor de asistenţa socială pe 
bază de referire scrisă din partea 
DGASPC S 1/ONG (persoane 
fără identitate identificate pe 
raza sectorului 1, etc); 
• In toate cazurile menţionate 
mai sus este obligatoriu ca 
domiciliul legal al persoanei să 
fie pe raza sectorului 1 
Bucureşti. 

 
 
 
 
 
• Nota- orice persoana cu domiciliul legal in 

sectorul 1 Bucuresti poate beneficia de o 
spirometrie si un ekg la 6 luni, in limita resurselor 
existente 

CONSILIERE 
PSIHOLOGIC

A 

• Psihodiagnostic şi intervenţie 
clinică; 
• Psihoterapie; 
• Consiliere de familie şi de 
cuplu; 
• Evaluări psihologice la cererea 
instituţiei. 

 

GRATUIT • Persoane care au vârsta 
legală de pensionare conform 
Legii 19/2000; 
• Persoane cu handicap; 
• Persoane instituţionalizate 

în cadrul centrelor rezidenţiale 
existente în cadrul DGASPC 
Sector 1; 
• Copii cu vârsta sub 18 ani; 
• Tineri cu vârsta de până la 

26 de ani, dacă urmează 
cursurile de zi ale unei instituţii 
de învăţământ acreditat; 
• Persoane aflate în şomaj; 
• Beneficiari ai legilor 

speciale; 
• Persoane beneficiare de 

venit minim garantat; 
• In toate cazurile menţionate 

mai sus este obligatoriu ca 
domiciliul legal al persoanei să 
fie pe raza sectorului 1 
Bucureşti. 
• Alte cazuri aflate în 

evidenţa serviciilor de asistenţa 
socială pe bază de referire scrisă 
din partea DGASPC S 1 
(persoane fără identitate 

• copie acte de identitate 
• copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP;copie 

certificat de nastere, etc) 
• copie acte doveditoare ale apartenentei la 

unul din grupurile tinta enumerate mai sus (talon 
de pensie/somaj; adeverinta eliberata de DGASPC 
S1 care atesta calitatea de beneficiar  de venit minim 
garantat; copie certificat de handicap; adeverinta de 
elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul 
in curs; adresa de referire a cazului social de catre 
DGASPC S1/ONG; adeverinta  eliberata de catre 
DGASPC S1/ONG care atesta calitatea de persoana 
institutionalizata). 

• Alte documente la solicitarea medicului curant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota- orice persoana cu domiciliul legal in sectorul 1 
Bucuresti poate beneficia de o consultatie de 
specialitate anual, in limita resurselor existente 
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identificate pe raza sectorului 1, 
etc); 

AMBULANTA 
SOCIALA 

• Consult la domiciliu  
• Transport – internare 
• Transport consult de 

specialitate     
• Transport la domiciliu 
• Tratament escare şi plăgi 

 

GRATUIT • Persoane care au vârsta 
legală de pensionare conform 
Legii 19/2000; 
• Persoane cu handicap; 
• Persoane instituţionalizate în 
cadrul centrelor rezidenţiale 
existente în cadrul DGASPC 
Sector 1/ONG; 
• Copii cu vârsta sub 18 ani; 
• Tineri cu vârsta de până la 
26 de ani, dacă urmează 
cursurile de zi ale unei instituţii 
de învăţământ acreditat; 
• Persoane aflate în şomaj; 
• Persoane beneficiare de 
venit minim garantat; 
• Alte cazuri aflate în evidenţa 
serviciilor de asistenţa socială pe 
bază de referire scrisă din partea 
DGASPC S 1/ONG (persoane 
fără identitate identificate pe 
raza sectorului 1, etc); 

• copie acte de identitate (copie BI/CI/CIP;copie 
certificat de nastere, etc) 

• copie acte doveditoare ale apartenentei la 
unul din grupurile tinta enumerate mai sus (talon 
de pensie/somaj; adeverinta eliberata de DGASPC 
S1 care atesta calitatea de beneficiar  de venit minim 
garantat; copie certificat de handicap; adeverinta de 
elev/student sau carnet de student/elev vizat pe anul 
in curs; adresa de referire a cazului social de catre 
DGASPC S1/ONG/ONG; adeverinta  eliberata de 
catre DGASPC S1/ONG care atesta calitatea de 
persoana institutionalizata). 

• Alte documente la solicitarea medicului curant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota- orice persoana cu domiciliul legal in sectorul 1 
Bucuresti poate beneficia de o consultatie de 
specialitate anual, in limita resurselor existente 

 
 

 

 


