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METODOLOGIA DE CALCUL A CONTRIBUȚIEI ZILNICE DE ÎNTREȚINERE 

DATORATĂ PENTRU SERVICIILE SOCIALE ACORDATE  ÎN CADRUL CENTRULUI 

DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  

 

 

1. Contribuția zilnică de întreținere datorată pentru serviciile sociale acordate în cadrul Centrului 

de Tip Respiro pentru Persoane Vârstnice se stabilește în funcție de veniturile nete realizate de 

membrii familiei raportată la gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite, cu condiția ca 

persoana vârstnică să aibă domiciliul în municipiul Brașov. 

 

2. La stabilirea venitului net pe membru de familie se procedează după cum urmează: 

a) se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară 

admiterii persoanei vârstnice în centru, inclusiv veniturile nete realizate de către persoana vârstnică, 

cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi 

ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de 

întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia: 

- alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru 

copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) 

lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea 

participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările 

ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor proveniţi din familii defavorizate;  

   - sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea 

criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional 

de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare;  

   -  veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile 

Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de 

despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale. 

b) din veniturile nete lunare ale membrilor familiei se scad eventualele obligaţii legale de 

întreţinere, aflate în executare;  

c) din veniturile nete lunare ale membrilor familiei se scade valoarea coșului minim lunar de 

consum conform legislaţiei în vigoare, pentru fiecare membru al familiei; 

d) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie. 

 

Exemplu de calcul:  ( a  – b  – c ) / d  = e, unde : 

a - veniturile nete realizate de membrii familiei susţinătorului legal inclusiv veniturile nete 

ale persoanei vârstnice, în luna anterioară admiterii persoanei vârstnice în centru; 

b - obligaţiile legale de întreţinere aflate în executare, dacă este cazul; 

c - valoarea coşului minim de consum, pentru fiecare membru al familiei; 



d - numărul membrilor de familie; 

e - venitul net/membru de familie, care stă la baza stabilirii contribuţiei. 

 

3. În funcție de veniturile nete rezultate, contribuția zilnică de întreținere datorată pentru serviciile 

sociale acordate unei persoane vârstnice, se stabilește în conformitate cu gradul de dependență al 

persoanei vârstnice, după cum urmează: 

a) pentru persoane vârstnice dependente: 

 

Valoarea netă cea mai mică a salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în 

plată, stabilit potrivit legii / membru 

familie (*) 

Contribuţia zilnică de 

întreținere raportată la 

veniturile nete 

(% din contribuţia zilnică ) 

Valoare contribuţie de 

plată 

(lei) 

Mai mică sau egală cu  (*)  20% 28 

Peste  (*) cu 1- 100 lei    30% 42 

Peste  (*) cu 101 - 300 lei 40% 56 

Peste  (*) cu 301 - 500 lei 50% 70 

Peste  (*) cu 501 - 1000 lei 60% 83 

Peste  (*) cu 1001 - 1500 lei 70% 97 

Peste  (*) cu 1500 lei 100% 139 

 

b) pentru persoane vârstnice semidependente: 

 

Valoarea netă cea mai mică a salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

stabilit potrivit legii / membru familie (*) 

Contribuţia zilnică 

de întreținere 

raportată la 

veniturile nete 

(% din contribuţia 

zilnică ) 

Valoare contribuţie 

de plată 

(lei) 

Mai mică sau egală cu  (*) 20% 19 

Peste  (*) cu 1- 100 lei 30% 28 

Peste  (*) cu 101 - 300 lei 40% 38 

Peste  (*) cu 301 - 500 lei 50% 47 

Peste  (*) cu 501 - 1000 lei 60% 56 

Peste  (*) cu 1001 - 1500 lei 70% 66 

Peste  (*) cu 1500 lei 100% 94 

 

4. Persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Centrului de Tip Respiro pentru Persoane Vârstnice cu 

domiciliul în altă localitate achită integral contribuția zilnică de întreținere corespunzătoare gradului 

de dependență, 139 lei/zi pentru persoane vârstnice dependente și 94 lei/zi pentru persoane vârstnice 

semidependente. 

 

5. Persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Centrului de Tip Respiro pentru Persoane Vârstnice, cu 

domiciliul în municipiul Brașov, sau membrii familiei, pot alege să achite integral contribuția 

zilnică de întreținere corespunzătoare gradului de dependență prin semnarea unui angajament de 

plată, care constituie titlu executoriu în conformitate cu legislația în vigoare.   

 

6. În situația în care susținătorii legali își asumă, în scris, prin prezentarea unei declarații, plata 

integrală a costului lunar de întreținere stabilit în sarcina acestora, nu se impune dovada veniturilor 

realizate. 



7. Lista documentelor doveditoare ale veniturilor în baza căreia se stabilește contribuția lunară de 

întreținere raportată este: 

 

 

NR. 

CRT. 

 

CATEGORIA DE VENITURI 

ACTE 

DOVEDITOARE  

1.  Venituri din profesii liberale: venituri obținute din exercitarea 

profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant 

fiscal, expert contabil, consultant de plasament în valori mobiliare, 

arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod 

independent, în condițiile legii 

Adeverință eliberată 

de la Administrația 

Financiară 

2.  Venituri comerciale provenite din fapte de coment ale 

contribuabililor, din prestări de servicii, precum și din practicarea 

unei meserii 

3.  Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de 

proprietate intelectuală provin din brevete nde invenție, desene și 

modele, moster, mărci de fabrică și de comert, procedee tehnice, 

know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de 

autor și altele asemenea 

4.  Salariul obținut pe  bază de contract de muncă / raport de serviciu Adeverință eliberată 

de angajator 5.  Salariul asistentului personal al persoanei cu handicap 

6.  Salariul asistentului maternal 

7.  Salariul îngrijitorului la domiciliu al persoanei vârstnice dependente  

8.  Venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoană autorizată să 

desfășoare o activitate independentă 

Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 

9.  Indemnizația de șomaj și /sau venit lunar de completare Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 

10.  Indemnizațiile din activități desfășurate ca urmare a unei funcții de 

demnitate publică, stabilite potrivit legii 

Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Indemnizații din activități desfășurate ca urmare a unei funcții alese 

în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial 

12.  Drepturi de soldă lunară, indemnizațiile, primele, premiile, sporurile 

și alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii 

13.  Indemnizația lunară brută, precum și suma din profitul net, cuvenite 

administratorilor la companii / societăți naționale, societăți 

comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice 

locale este acționar majoritar, precum li la regiile autonome 

14.  Remunerația obținută de directori în baza unui contract de mandat 

conform prevederilor legii societăților comerciale 

15.  Remunerația primită de președintele asociației de proprietari sau de 

alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind 

înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari 

16.  Sumele primite de membrii fondatori ai societăților comerciale 

constituite prin subscripție publică 

17.  Sumele primite de reprezentanții în adunarea generală a acționarilor, 

în consiliul de administrație, membrii directoratului și ai consiliului 

de supraveghere, precum și în comisia de cenzori 

18.  Sumele primite de reprezentanții în organisme tripartite, potrivit 

legii 



19.  Indemnizația lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în 

declarația de asigurări sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Sumele acordate de organizații nonprofit și de alte entități 

neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal 

stabilit pentru indemnizația primită pe perioada delegării și detașării 

în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, 

pentru salariații din instituțiile publice 

21.  Indemnizația administratorilor, precum și din suma din profitul net 

cuvenite administratorilor societăților comerciale potrivit actului 

constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acționarilor 

 

22.  Sume reprezentând salarii sau diferențe de salarii stabilite în baza 

unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, precum 

li actualizarea acestora cu indicele de inflație 

23.  Indemnizațiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada 

de neconcurență, stabilite conform contractului individual de muncă 

Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 

 
24.  Orice alte sume sau avantaje de natură salariată ori asimilate 

salariilor în vederea impunerii 

25.  Veniturile în bani şi/sau în natură, provenind din  

cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către 

proprietar, uzufructuar sau alt  deţinător legal, altele decât veniturile 

din activităţi independente                     

Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 

26.  Dividende Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 
27.  Venituri impozabile din dobânzi 

28.  Câștiguri din transferul titlurilor de valoare 

29.  Venituri din operațiuni de vânzare – cumpărare de valută la termen, 

pe bază de contract, precum și orice alte operațiuni similare 

30.  Venituri din lichidarea unei persoane juridice 

31.  Pensia pentru limită de vârstă Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 32.  Pensia anticipată 

33.  Pensia anticipată parțial 

34.  Pensia de invaliditate 

35.  Pensia de urmaș 

36.  Pensie agricultor Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 37.  Indemnizația minimă de pensionari 

38.  Pensie de serviciu Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 39.  Pensie de invaliditate 

40.  Pensia de urmaș 

41.  Pensia I.O.V.R. 

42.  Indemnizaţia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau parţial 

capacitatea de muncă ca urmare a participării la revoluţie şi pt. 

urmaşii acestora 

Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 

43.  Indemnizaţia de însoţitor pentru pensionari gr. I 

invaliditate/nevăzători handicap grav    

44.  Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă Adeverință de la 

angajator 

45.  Indemnizaţia lunară pentru activitatea de liber- profesionist a 

artiştilor interpreţi sau executanţi 

 

46.  Indemnizația pentru maternitate Adeverință de la 

angajator 



47.  Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 48.  Stimulent lunar/de inserţie 

49.  Indemnizaţia şi ajutoare pentru creşterea copilului cu handicap                   

50.  Indemnizaţia lunară acordată magistraţilor înlăturaţi din justiţie din 

considerente politice         

Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 

51.  Indemnizaţia lunară acordată persoanelor persecutate din motive 

politice sau etnice 

52.  Indemnizaţia, sporul sau renta acordată invalizilor veteranilor şi 

văduvelor de război             

53.  Indemnizaţia lunară pentru persoanele care au efectuat stagiul 

militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 

1950-1961    

Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 

54.  Indemnizaţia lunară pentru pensionarii sistemului de pensii, 

membrii ai uniunilor de creaţie, legal constituite şi recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică   

 

55.  Indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap 

56.  Indemnizaţia cuvenită revoluţionarilor 

57.  Indemnizaţia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002                                        

58.  Renta viageră pentru sportivi 

59.  Indemnizaţie lunară de hrană pentru adulţi şi copii infectaţi cu HIV 

sau bolnavi de SIDA 

60.  Venituri din cultivarea şi valorificarea florilor,legumelor şi 

zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri 

şi/sau în sistem irigat  

Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 

61.  Venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor plantelor 

decorative şi ciupercilor   

62.  Venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele 

asemenea 

63.  Venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după 

recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate 

privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru 

colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, 

pentru utilizare ca atare   

64.  Veniturile din premii ce cuprind veniturile din concursuri Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 
65.  Veniturile din jocuri de noroc ce cuprind câştigurile realizate ca 

urmare a participării la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot         

66.  Venituri din transferul dreptului de proprietate al 

dezmembrămintelor acestuia, altele decât cele cu titlu de moştenire 

Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 

67.  Prime de asigurări suportate de o persoană fizică independentă sau 

de orice altă entitate, în cadrul unei activităţi pentru o persoana 

fizică în legătură cu care suportatorul nu are o relaţie generatoare de 

venituri din salarii 

Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 

68.  Câştiguri primite de la societăţile de asigurări, ca urmare a 

contractului de asigurare încheiat între părţi cu ocazia tragerilor de 

amortizare  

69.  Venituri sub forma diferenţelor de preţ pentru anumite bunuri, 

servicii şi alte drepturi, primite persoanele fizice pensionari, foşti 

salariaţi, clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi 

speciale   



70.  Venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din 

activitatea de arbitraj comercial      

71.  Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind 

impozabile   

72.  Venituri obținute din străinătate Contract de muncă 

73.  Alocația lunară de plasament Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 

74.  Alocația de întreținere Hotărâre 

judecătorească 

75.  Ajutorul bănesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile 

de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate    

Mandat poștal / extras 

de cont / decizie 

76.  Depozite bancare   Adeverință eliberată 

de Administrația 

Financiară 
77.  Rentă viageră agricolă      

78.  Alte venituri   
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