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RAPORTUL DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE 
HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare 
Căminul pentru Persoane Vârstnice 

 
A. Având în vedere următoarele prevederi legale: 

 1. Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare: 
Art. 35,  alin. (2) „Grupurile şi comunităţile aflate în situaţii de dificultate beneficiază de servicii 

sociale, în cadrul programelor de acţiune comunitară destinate prevenirii şi combaterii riscului de 
marginalizare şi excluziune socială aprobate prin hotărâri ale consiliilor (...) locale“.  

Art. 36, alin. (1) „Orice persoană dependentă are dreptul la servicii de îngrijire personală, 
acordate în funcţie de nevoile individuale de ajutor, situaţia familială, socioeconomică şi mediul personal 
de viaţă“;  

Art. 36, alin. (2) „ Beneficiarii serviciilor de îngrijire personală sunt persoanele vârstnice, (...)“.  
Art. 42, alin. (1) „Serviciile sociale înfiinţate de furnizorii publici şi privaţi se organizează la nivel 

teritorial, astfel: 
  lit. a) servicii sociale de interes local, adresate beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza 

teritorială a comunei, oraşului, municipiului (…)“; 
Art. 101 alin. (2) „Centrele rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice pot fi organizate ca: 

      b) centre de îngrijire pe perioadă nedeterminată, respectiv cămine pentru persoane vârstnice“; 
 Art. 102 alin (1) „Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii au obligaţia de a plăti o 
contribuţie lunară pentru asigurarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliu şi pentru asistarea şi 
îngrijirea în centre rezidenţiale, stabilită de către autorităţile administraţiei publice locale (...)“. 
    Art. alin. (2) „În situaţia în care persoana vârstnică nu are venituri sau nu poate achita integral 
contribuţia lunară, suma aferentă acesteia sau diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei 
se asigură de către susţinătorii legali ai persoanei vârstnice, în conformitate cu nivelul veniturilor 
acestora, calculat pe membru de familie, în cuantumul prevăzut de lege“. 
    Art. alin. (3) „Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează 
contribuţia lunară, aceasta fiind asigurată din bugetele locale, în limitele hotărâte de autorităţile 
administraţiei publice locale“. 

2. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare: 
Art. 1 alin. (1) „Persoanele vârstnice au dreptul la asistenţă socială, potrivit dispoziţiilor prezentei 

legi, în raport cu situaţia sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun“; 
Art. 2 „Asistenţa socială pentru persoanele vârstnice se realizează prin servicii şi prestaţii 

sociale“. 
Art. 3 „Beneficiază de prevederile prezentei legi persoana vârstnică (....) care se găseşte în una 

din următoarele situaţii : 
   a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare; 
   b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor 
proprii; 
   c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 



necesare; 
   d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 
  e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice 
sau psihice“. 

Art. 7 alin. (1) „ Serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care se găsesc în situaţiile 
prevăzute la art. 3 se realizează cu consimţământul acestora şi au în vedere: 

b) îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice“; 
Art. 24 alin. (1) „Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum 

şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să plătească lunar o 
contribuţie de întreţinere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe efectuate (…), pe baza 
costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a veniturilor persoanei vârstnice şi, după caz, a 
susţinătorilor legali ai acesteia“. 

Art. 24, alin. (2) „Persoanele vârstnice care nu au venituri şi nici susţinători legali nu datorează 
contribuţia de întreţinere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale (…), în limita hotărâtă de acestea“. 
 Art. 25  alin. (5) „Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel: 

a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară de 
întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul 
mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin“; 

3. Legea 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale cu modificările şi 
completările uletrioare:  

Art. 5, alin. (1) „ În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile 
sociale, în condiţiile prezentei legi“;  

Art. 5, alin. (2) „ Acreditarea furnizorilor se realizează în baza criteriilor specifice, denumite în 
continuare criterii, ce reprezintă cerinţele de bază prin care se evidenţiază capacitatea acestora de a 
înfiinţa, a administra şi a acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de 
acreditare“; 

Art. 5, alin. (3) „ Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de 
calitate, ce reprezintă cerintele minimale privind eficacitatea şi eficienta activităţilor desfasurate în raport 
cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate. Standardele minime de calitate, 
denumite în continuare standarde minime, constituie nivelul de referinţă a calitatii serviciilor sociale, iar 
îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenta de funcţionare“. 

4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2), „Consiliul local exercită atribuţii privind 
gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, asigurând, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale pentru 
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie socială“. 

5. HG nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările și completările 
ulterioare, Anexa nr. 1-Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare; 

6. HG nr. 978/ 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale; 

7. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit 
sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, care prevede 
la Anexa1- Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre 
rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; 

9. H.C.L. nr. 38/2015 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din instituţie 
publică cu personalitate juridică în serviciu în cadrul Direcţiei de Asistență Socială Braşov; 

B. În conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 - Regulament de organizare şi funcţionare a 
serviciului social cu cazare din HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale  precum şi a 



regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale s-a organizat la nivelul DAS un 
serviciu social cu cazare destinat persoanelor vârstnice.  

Scopul acestuia este de a furniza următoarele tipuri de servicii: servicii de găzduire, servicii de 
îngrijire personală, servicii de îngrijire medicală primară, servicii de consiliere socială şi de informare, 
servicii de consiliere psihologică, servicii de recuperare şi reabilitare funcţională.  
   Aceste servicii sunt acordate în conformitate cu standardele minime de calitate conforme cu 
Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 
sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, care prevede la Anexa 1- 
Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate 
persoanelor vârstnice; 
           Serviciile sociale menţionate mai sus, respectă prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa 
persoanelor vârstnice, republicată cu modificările şi completările ulterioare și pot fi acordate persoanelor 
care se află în una dintre următoarele situaţii:  

a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit 
dispoziţiilor legale în vigoare; 

b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor 
proprii; 

c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare; 

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată; 
e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice 

sau psihice. 
Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, prevede că toate serviciile sociale trebuie să deţină acreditare şi licenţiere avizate 
de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice a fost modificată şi completată 
de Legea nr. 19/12018 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2016, aducând 
modificări substanțiale în ceea ce privește procedura de stabilire, suspendare și încetare a drepturilor de 
asistență socială a persoanelor vârstnice. 
 Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor acordate, pentru o mai bună funcţionare a activităţii 
Centrului și în scopul corelării tuturor aspectelor ce țin de activitatea Căminului pentru Persoane 
Vârstnice cu ultimele modificări legislative, s-a impus elaborarea unui nou Regulament de organizare şi 
funcţionare. 
 În aceste condiții propunem aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 
social cu cazare Căminul pentru Persoane Vârstnice, conform anexei, urmând ca H.C.L. nr. 59/2017 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social  cu cazare Căminul pentru 
Persoane Vârstnice Braşov, republicată să-și înceteze aplicabilitatea. 

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu prevederile art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2) 
lit. c) şi d), alin. (6) lit. a) pct. 2, art. 45 alin. (1), şi art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supunem, spre 
analiză și aprobare, Consiliului Local al Municipiului Brașov Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Căminul pentru 
Persoane Vârstnice, în forma prezentată. 
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