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OFERTA CURS INGRIJITOR LA DOMICILIU 
 

Îngrijitorul la domiciliu este persoana calificată care acordă servicii de îngrijire persoanelor adulte cu 
autonomie limitată. Serviciile de îngrijire la domiciliu sunt acordate de către îngrijitorul la domiciliu 
care poate să fie angajat al unei instituţii publice sau al unui furnizor de servicii din mediul privat. 
Îngrijitorul la domiciliu acordă îngrijire personală următoarelor categorii de persoane: persoane care 
sunt în situaţie de risc şi au nevoie urgentă de îngrijiri personale, persoane care au o boală cronică şi 
au nevoie de îngrijiri, cei care sunt singuri şi, pe lângă o boală cronică fizică, dezvoltă şi o boală 
mentală. Persoanele cu care îngrijitorul la domiciliu menţine o legătură permanentă sunt: beneficiarul, 
membrii 
 
Ne adresam: 
Orice persoana care doreste obtinerea unei specializari in meseria  de ingrijitor la domiciliu in 
vederea unei posibile angajari, precum si persoanele care ocupa un post in acest domeniu, dar care 
nu detin inca certificatul care sa le ateste aceasta specializare se pot inscrie pentru a participa la 
acest curs. 
Participanţii trebuie să fie absolvenţi ai şcolii generale obligatorii (conform Legii învăţământului nr. 
84/1995) sau ai învăţământului obligatoriu raportat la data absolvirii de către aceştia. 
 
Te incadrezi in descriere: 
1. Solicita oferta si suna-ne pentru a-ti confirma locul la seria dorita 
 
2. Apoi vino la adresa str. Academiei, nr. 35, sector 1 

 

3. Dosar complet: - copia actului de identitate 
- copia certificatului de nastere 

- copia ultimului act de studiu 

- adeverinta medicala de la medicul de familie  
                   

4. Durata: 360 ore  
 
5. Urmatorul curs: ........... 

 

6. In urma cursului: 
La finalizarea cursului, fiecare participant va primi certificatull de calificare emis de Ministerul Muncii  
si Ministerul Educatiei. 
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Diplomele eliberate sunt recunoscute in intreaga Uniune Europeana conform codurilor COR in 
vigoare. 
 
Persoana de contact: 
Elisa Vaduva 
0735.440.900 
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