
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 

PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea modalităţii de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova 
  
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr.121959/2013 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă  Socială prin care se propune aprobarea modalităţii de acordare a 
serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul 
Craiova;  

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice şi Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială; 
  În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2, art.45 alin.1, art.61 
alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă  modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice din municipiul Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială şi Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 

INIŢIATOR,   AVIZAT, 
PRIMAR,    SECRETAR, 

Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă  Socială 
Serviciul Stabilire Ajutor Social şi Asistenţi Personali 
Nr. 121959/ 19.08.2013 
 

               SE APROBĂ, 
                 PRIMAR, 
 
               Lia Olguţa Vasilescu 
 
                    SECRETAR, 
 
                    Nicoleta Miulescu  

 
            
 
                      RAPORT 

privind aprobarea modalităţii de acordare a serviciilor de îngrijire la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice din municipiul Craiova  

 
În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială, cu 

modificările şi completările ulterioare, persoanele vârstnice au dreptul la servicii 
sociale, în vederea prevenirii, limitării  sau înlăturării efectelor temporare sau 
permanente ale unor situaţii care le pot afecta viaţa sau pot genera riscul de 
excluziune socială. Pentru a identifica şi a răspunde cât mai adecvat nevoilor sociale 
ale persoanelor vârstnice şi condiţiilor particulare în care acestea se află, serviciile 
sociale se organizează cu prioritate la nivelul comunităţilor locale. 
        Pentru a veni în sprijinul persoanelor de vârsta a III-a, autoritatea locală a 
accesat fonduri europene, astfel că, prin cofinanţare a fost implementat proiectul 
„Îngrijiri la domiciliu pentru vârstnicii din Craiova”în cadrul căruia s-au acordat 
servicii primare de îngrijire la domiciliu (ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare, 
dezbrăcare, igiena eliminărilor, curăţenie, hrănire, deplasare în interiorul locuinţei, 
comunicare etc.) gratuite, pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani, din municipiul 
Craiova, care şi-au pierdut parţial sau total autonomia bio-psiho-socială, în vederea 
prevenirii instituţionalizării acestora în centrele socio-medicale. 
     Astfel, Consiliul Local al Municipiului Craiova a aprobat prin HCL nr 382/2006 
parteneriatul de colaborare cu Arhiepiscopia Craiovei, Asociaţia Vasiliada şi 
Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice Dolj, în vederea implementării 
proiectului  susmenţionat, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul PHARE 
2004-2006 Coeziune Economică şi Socială - Servicii Sociale, precum şi 
sustenabilitatea pe o perioadă de 5 ani. 
      Obiectivul general al acestui proiect a fost oferirea de servicii sociale de calitate 
persoanelor de vârsta a III –a, prin crearea şi dezvoltarea unei reţele de servicii de 
îngrijire la domiciliu, în conformitate cu prevederile Planului Naţional de Dezvoltare 
(PND) şi în strânsă corelare cu programul de construcţie instituţională, asigurat 
pentru elaborarea politicilor naţionale de coeziune economică şi socială, în linie cu 
politicile şi practicile UE. 
      Obiectivele specifice ale proiectului au avut în vedere: 



- dezvoltarea capacităţii Consiliului Local al Municipiului Craiova de a oferi servicii 
sociale de calitate persoanelor de vârsta a treia prin crearea unei echipe de intervenţie 
specializată în prestarea serviciilor de îngrijire la domiciliu. 
- prevenirea instituţionalizării persoanelor de vârsta a III-a din municipiul Craiova 
care se confruntă cu o situaţie materială precară şi îmbunătăţirea calităţii vieţii 
acestora, prin crearea condiţiilor necesare pentru atingerea unui anumit grad de 
autonomie şi prin prevenirea marginalizării şi excluderii sociale.  
    Perioada de implementare a proiectului s-a derulat în intervalul 24.01.2007-
23.07.2008, respectiv perioada de sustenabilitate între 24.07.2008-23.07.2013. 
       Pentru a putea veni în continuare în sprijinul vârstnicilor aflaţi în situaţie de risc 
social, în baza HCL nr.8/2013 activitatea proiectului a fost preluată de  Serviciul 
Public Management Spitale Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova prin 
înfiinţarea în cadrul acestuia a Serviciului Asistenţă şi Îngrijire pentru Persoane 
Vârstnice, respectiv a Compartimentului de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice. 
       Prin Raportul înregistrat sub nr. 5160/2013, Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova  propune spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova cuantumul contribuţiei ce trebuie suportată 
de către persoanele vârstnice beneficiare ale serviciilor de îngrijire la domiciliu. 
     Potrivit  art. 9, alin.2 din Legea nr. 17/2000 republicată, privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile sociale se 
asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei 
naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri sau ale căror 
venituri sunt mai mici de 5 ori decât nivelul venitului net lunar luat in calcul la 
stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură.  
     Persoanele vârstnice care se încadrează in grila naţională de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) 
şi b) şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul prevăzut la art. 9 alin. (2), 
din legea mai sus menţionată, beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, în 
funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul 
acestora calculat pentru perioada respectivă.  
         Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc de către consiliile locale.  
        Modalitatea de calcul a contribuţiei pentru serviciile sociale acordate 
persoanelor vârstnice este cea prezentată de către  Serviciul Public Management 
Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova şi anume: 
       Total cheltuieli curente/anul 2013 = 430.000 lei 
       Nr. mediu de beneficiari/an (media anilor 2007-2012) = 118 beneficiari 
       Nr. ore lucratoare/anul 2013 = 2.024 ore 

                430.000 lei/118 beneficiari/2.024 ore=1,80 lei/ora/beneficiar 
      Totodată Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din 
municipiul Craiova menţionează că până în prezent serviciile de îngrijire la domiciliu 
au fost acordate în mod gratuit, beneficiarii fiind în special vârstnici cu situaţie 
precară din punct de vedere material şi propune  în scopul creşterii gradului de 
accesibilitate la acest tip de servicii şi pentru alte categorii de vârstnici, respectiv 
pentru îmbunătăţirea activităţii desfăşurate în cadrul Compartimentului de Îngrijiri la 



Domiciliu pentru Persoane Vârstnice, o modalitate de acordare a serviciilor de 
îngrijire la domiciliu.  

Faţă de cele prezentate, propunem potrivit art. 115, alin. 1, lit. b) coroborat cu 
art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 2, din Legea nr. 215/2001 R, cu modificările şi completările 
ulterioare şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 R privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 
nr.292/2011privind asistenţa socială,  aprobarea modalităţii de acodarea a 
serviciilor de îngrijire la domiciliu prevăzută în anexa la prezentul Raport.  
 
 
 
             DIRECTOR EXECUTIV,           ŞEF SERVICIU, 
 
                       Ioana Stoian         Costin Musceleanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ANEXA 
Modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice din municipiul Craiova 
 
 
-      Fără plata contribuţiei pentru persoanele vârstnice care, evaluate potrivit 

grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri sau ale 
caror venituri sunt mai mici de 5 ori decât nivelul venitului net lunar luat în calcul 
la stabilirea ajutorului social pentru o persoană singură, conform Legii 17/2000 
republicată, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,cu modificările şi 
completările ulterioare, respectiv pentru persoanele vârstnice cu un venit lunar mai 
mic sau egal cu 100 lei. 

-  Persoanele vârstnice cu venituri situate peste nivelul menţionat mai sus, să 
beneficieze de servicii cu plata unei contribuţii, în funcţie de tipul de servicii 
acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul acestora calculat pentru 
perioada respectiva după cum urmează: 
Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 

10% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,80 
lei/ora/beneficiar)  persoanelor vârstnice dependente al căror venit net 
lunar/membru de familie/persoană singură se situează între venitul net mai mic 
de 5 ori decat nivelul venitului net lunar luat în calcul la stabilirea ajutorului 
social pentru o persoană singură, respectiv între 100 lei şi 350 lei; 

Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 
20% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,80 
lei/ora/beneficiar)   persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net 
lunar/membru de familie/persoană singură se situează între 350,1-500 lei; 

Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 
30% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,80 
lei/ora/beneficiar)  persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net 
lunar/membru de familie/persoană singură se situează între 500,1-700 lei; 

Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 
50% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,80 
lei/ora/beneficiar)   persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net 
lunar/membru de familie/persoană singură se situează între 700,1-800 lei; 

Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata integrală a 
serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu(1,80 lei/ora/beneficiar) persoanelor 
vârstnice dependente, al căror venit net lunar/membru de familie/persoană 
singură se situează peste 800,1 lei; 

-  Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice acordă 
servicii sociale de îngrijire la domiciliu  persoanelor vârstnice dependente cu 
domiciliul în municipiul Craiova, cu vârsta peste 60 ani, care nu au încheiat 



contract de întreţinere cu alte persoane, respectiv contract cu clauză de întreţinere 
şi nu au dreptul la asistent personal sau indemnizaţie pentru însoţitor în condiţiile 
legii. 

  4.   Prioritate vor avea în continuare persoanele vârstnice dependente a căror situaţie 
poate fi caracteriazată astfel: 
      a. situaţie materială precară; 
      b. neputinţa de a-şi satisface nevoile de bază prin propriile eforturi; 
     c. nu au familie sau nu beneficiază de sprijin din partea membrilor familiei ori de 
alte forme de sprijin; 
     d. sunt imobilizate la pat sau din cauza unor boli sau deficienţe nu se pot 
autogospodări. 
  5. Compartimentul de Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice va accepta 
noi beneficiari numai în limita capacităţii sale de a oferi servicii de calitate. 
  6. Contribuţia pentru serviciile sociale acordate va fi calculată pe baza documentelor 
justificative (cupon de pensie, cupon de indemnizaţie pentru persoana cu handicap 
accentuat sau mediu, etc) în funcţie de venitul net realizat de către beneficiar, iar 
persoanele vârstnice beneficiare ale serviciilor de îngrijire la domiciliu vor achita 
această contribuţie numai după semnarea contractului de furnizare de servicii şi 
începând cu data furnizării efective a serviciilor.   
 7.   Pe baza fişei de prezenţă la domiciliu şi a fişei de activităţi, asistentul social 
întocmeşte în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare furnizării serviciilor 
sociale situaţia centralizatoare privind orele prestate şi contravaloarea serviciilor pe 
care le prezintă compartimentului contabilitate pentru verificare şi avizare.    
 8.  Încasarea contribuţiei se face pe bază de chitanţă până la data de  15 a lunii 
următoare furnizării serviciilor sociale, conform fişei de calcul a contribuţiei, 
întocmită în acest sens. 
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