
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 PROIECT 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/an şi 
a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire personal la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice 
  
 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.03.2018; 
           Având în vedere raportul nr.49580/2018 întocmit de Direcţia Economico-
Financiară prin care se propune aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor 
minime de cost/an şi a modalității de acordare a serviciilor de îngrijire personal la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice;  
           În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, republicată, privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, Legii nr.19/2018 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, Legii nr.292/2011 privind 
asistenţa socială şi Hotărârii Guvernului 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;   
  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 criteriile de eligibilitate în vedera asigurării serviciilor de îngrijire 

personală la domiciliu a persoanelor vârstnice din municipiul Craiova, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă standardele minime de cost/an şi modalitatea de acordare a 
serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din municipiul 
Craiova, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.465/2013. 



  Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Admnistraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară şi Serviciul 
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe Craiova vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   PT.SECRETAR, 
                 Mihail GENOIU    Ovidiu MISCHIANU 
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                      Mihail Genoiu 
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ADMINISTRATOR PUBLIC 

             Marian Sorin Manda 
 

R A P O R T  

privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, aprobarea standardelor minime de 
cost/an si modalitatea de acordare a serviciilor 

 de ingrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice  
 

Prin nota de fundamentare nr.1357/02.03.2018, întocmită de către Serviciul 

Public management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiului Craiova 

înregistrată sub nr. 106/02.03.2018 la Consiliul Local al Municipiului Craiova, s-a 

solicitat aprobarea criteriilor de eligibilitate, standardele minime de cost/an și 

modalitatea de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele 

vârstnice prin intemediul ”Compartimentului de Ingrijire la Domiciliu a Persoanelor 

Varstnice”. 

În fundamentarea acestei note s-au avut în vedere prevederile art. 1 din 

Legea nr. 17/2000 privind asistenta socială a persoanelor vârstnice, cu modificările si 

completările ulterioare, respectiv  Legea 19/2018 prin care ”persoanele vârstnice au 

dreptul la asistenţă socială, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, în raport cu situaţia 

sociomedicală şi cu resursele economice de care dispun.” Beneficiarii serviciilor de 

îngrijire la domiciliu pot fi persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de 

pensionare si pentru care s-a stabilit un anumit grad de dependentă, conform H.G. nr. 



886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice. 

Având în vedere prevederile art. 3 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială 

a persoanelor vârstnice, cu modificările si completările ulterioare, precum si 

prevederilor art. 97 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările si 

completările ulterioare, beneficiarii serviciilor sociale furnizate de "Compartimentul 

de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice", conform Anexei 1 la prezentul 

raport, sunt: 

a. persoane varstnice asa cum sunt definite de actele normative in vigoare (art.6, 

lit.”bb” din Legea 292/2011 a asistentei sociale, art.1, alin.4 din Legea 17/2000 

privind asistenta sociala a persoanelor varstnice); 

b. persoane varstnice cu domiciliul/resedinta pe raza Municipiul Craiova; 

c. persoane varstnice pentru care serviciile de ingrijire la domiciliu nu pot fi furnizate 

de catre ingrijitori informali; 

d. persoane varstnice ce nu beneficiaza de un certificat de incadrare intr-un grad de 

handicap; 

e. persoane varstnice ce nu sufera de boli psihice încadrabile într-un grad de 

handicap: stari dementiale severe de diferite etiologii, psihoze cu evolutie cronica 

defectuala (schizofrenia, boala afectiva primara) şi nu locuiesc cu alte suferinde de 

afecţiunile mai sus menţionate; 

f. persoane încadrate într-un grad de dependentă conform Grilei naționale de evaluare 

a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000; 

g. persoane varstnice care nu au incheiate contracte de intretinere, contracte de 

vanzare - cumparare cu uzufruct viager sau orice alt act cu clauza de intretinere și care 

se găsesc în una din situaţiile: 

   1. nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la 

aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

   2.nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea 

îngrijirii necesare; 

   3.nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; 
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   4. nu au/au susţinători legali care locuiesc sau nu cu aceştia dar care nu-şi pot 

îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate 

stării de sănătate (ex: dependenta de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), 

situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întretinere, persoane cu 

handicap si/sau alte persoane în întretinere, fată de care există această obligatie 

legală), obligatii profesionale sau stabiliti în afara razei administrativ teritoriale a 

judetului sau în afara tării, constatate pe baza actelor doveditoare/informatiilor 

mentionate în fişa de evaluare sociomedicală si geriatrică; 

     Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice 

dependente trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile mentionate la lit. a,b,c, 

d,e,f,g si să se afle în cel putin una din situatiile prevăzute la pct.1-4. 

Prioritate in acordarea serviciilor sociale vor avea persoanele varstnice 

dependente,in functie de ancheta sociala intocmita si  a caror situatie poate fi 

caracterizata astfel: situaţie materială precară, neputinţa de a-şi satisface nevoile de 

bază prin propriile eforturi, nu au familie sau nu beneficiază de sprijin din partea 

membrilor familiei ori de alte forme de sprijin, sunt imobilizate la pat sau din cauza 

unor boli sau deficienţe, nu se pot autogospodări. 

În conformitate cu prevederile art. 8, lit.a din Legea nr. 17/2000 privind asistența 

socială a persoanelor vârstnice, cu modificările si completările ulterioare, serviciile 

comunitare care pot fi asigurate de Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu a 

Persoanelor Vârstnice, conform art.22 din HCL nr.8/2013 sunt: serviciile de îngrijire 

personală care se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a pierderii 

autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor 

semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi. Situaţia de 

dependenţă este o consecinţă a bolii, traumei şi dizabilităţii şi poate fi exacerbată de 

absenţa relaţiilor sociale şi a resurselor economice adecvate. 

Activitătile desfăsurate în vederea asigurării serviciilor de îngrijire personală la 

domiciliu a persoanelor vârstnice sunt: 
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- Ajutor pentru activităţi de bază ale vieţii zilnice, în principal: asigurarea igienei 

corporale, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, asigurarea igienei 

eliminărilor, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare; 

- Ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice, în principal: prepararea 

hranei, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj şi spălătorie, facilitarea 

deplasării în exterior şi însoţire, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, 

acompaniere şi socializare. 

Conform art. 9 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv Legea 19/2018: 

- Serviciile comunitare de consiliere, în vederea prevenirii marginalizării sociale şi 

pentru reintegrare socială, se asigură fără plata unei contribuţii, ca un drept 

fundamental al persoanelor vârstnice, de către asistenţi sociali.  

- Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a se asigură fără plata contribuţiei persoanelor 

vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice, se încadrează în una dintre următoarele situaţii: 

a. nu au venituri şi nici susţinători legali; 

b. sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează 

venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru 

pensionari prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind 

instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu 

modificările ulterioare; 

c. susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b realizează venituri al 

căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit. b. 

Conform art. 10 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, cu modificările si completările ulterioare, ”persoanele vârstnice care se 

încadrează în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite 

să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) și care realizează venituri peste 

cele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b) beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, 

stabilite în urma procesului de evaluare complexă, în funcţie de tipul de servicii 
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acordate şi de venitul persoanei/susţinătorilor legali, fără a se depăşi costul acestora 

calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se stabilesc 

de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de furnizorul de servicii sociale, 

cu respectarea prevederilor legale.” 

În ceea ce privește Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale 

destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, acestea sunt prevăzute în 

Anexa nr. 4 din H.G. 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, respectiv Anexa 2. 

În conformitate cu prevederile Anexei la HCL nr.465/2013, tariful aferent 

serviciilor de ingrijire la domiciliu a fost stabilit la 1,8 lei/ora iar contributia 

beneficiarilor de servicii de ingrijire la domiciliu a fost stabilită, astfel: 

- Nu se plătește contribuţie pentru persoanele vârstnice care, evaluate potrivit grilei 

naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, care 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, 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 Acordarea de 

servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 10% din costul 

total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,8 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; 

 5 



- Acordarea de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, cu plata unei contribuţii de 

20% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu (1,8 

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 (1,8 

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 (1,8 

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 (1,8 lei/ora/beneficiar) persoanelor vârstnice 

dependente, al căror venit net lunar/membru de familie/persoană singură se situează 

peste 800,1 lei. 

Având în vedere cresterea valorii punctului de pensie la 1.000 lei începând cu 1 

Iulie 2017, s-au înregistrat creșteri ale pensiilor beneficiarilor de servicii de îngrijire 

la domiciliu, situatie ce a dus la o creșterea semnificativă a contributiilor acestora in 

ceea ce priveste plata serviciilor de îngrijire la domiciliu. Totodată cu cresterea 

pensiilor au crescut și preturile alimentelor, costurile utilitătilor, costurile serviciilor 

medicale (medicatie) de care persoanele vârstnice sunt dependente, afectând situatia 

socio-economică a acestora chiar dacă valoarea pensiei a crescut. 

În prezent, 93% dintre pensionarii beneficiari de servicii la domiciliu plătesc 

100% din pensie, 3% plătesc 50% si doar 4% plătesc 30% din contravaloarea 

serviciilor acordate.  

Luând în considerare cele prezentate se constată că pragurile stabilite sunt prea 

mici în raport cu cuantumul pensiilor acordate, ajungând în situatia ca nici un 

beneficiar să nu mai plătească sub 30% din costurile serviciilor. 
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Având în  vedere nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale 

minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, stabilit 

în prezent la 520 lei coroborat cu prevederile art. 9 din Legea nr. 17/2000 privind 

asistența socială a persoanelor vârtsnice, cu modificările si completările ulterioare 

respectiv Legea 19/2018 care stabileste că persoanele vârstnice cu venit sub 520 lei 

primesc servicii de îngrijire la domiciliu fără plata unei contributii, precum si cu 

prevederile Anexei nr. 4 - STANDARDELE MINIME DE COST/AN pentru serviciile 

sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice din H.G. 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, cu scopulde a organiza serviciile sociale în concordanţă cu nevoile 

comunitare şi situaţiile de dificultate identificate, în continuare respectând legislaţia în 

vigoare în interesul superior al beneficiarului persoană vârstnică dependentă dar şi 

necesitatea îmbunătăţirii permanente a calităţii serviciilor oferite, Serviciul Public 

Management Spitale, Cabinete Medicale și Creșe din Municipiului Craiova propune 

modificarea Anexei la Hotărârea nr.465/2013 în care este prevăzută modalitea de plată 

a serviciilor de îngrijire la domiciliu acordate, cu stabilirea standardului minim de cost 

la 15 lei/oră pentru serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform 

prevederilor Anexei nr. 4 din H.G. nr. 978/2015, cu următoarele praguri pentru 

contributia beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu, după cum urmează: 

- fără plata unei contributii la serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice 

dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană 

singură situat sub nivelul pensiei minime garantate (în momentul de faţă 520 lei); 

-10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între nivelul pensiei minime garantate -1.100 lei; 

-20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între 1.101-2.000 lei; 
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-30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între 2001-2.500 lei; 

-50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură cuprins între 2.501-3.000 lei; 

 -100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru 

de familie/persoană singură peste 3.000 lei. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile art.36, alin 2, lit.d 

coroborat cu art.36, alin.6, lit.a, pct.2 din legea 215/2001 provind administrația 

publică locală, cu modificările și completările ulterioare, propunem Consiliului 

Local al Municipiului Craiova următoarele: 

- Aprobarea criteriilor de eligibilitate în vederea asigurării serviciilor de îngrijire 

personală la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform anexei nr. 1, care face parte 

integrantă din prezentul raport; 

- Aprobarea standardelor minime de cost/an si modalitatea de acordare a serviciilor de 

ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, conform anexei nr.2, care face parte 

integrantă din prezentul raport;  

- Încetarea efectelor HCL 465/2013. 

 

Director executiv, 
Lucia Ştefan 

 
 
 

Director Executiv Adj., Întocmit, 
Daniela Militaru Consilier Daniela Crețu 

 
 
 
 

Vizat de legalitate, 
Consilier Juridic Marinela Rezeanu 

 
2ex/D.C. 
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ANEXA 1  

 

 

 

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII 

SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ 

 LA DOMICILIU A PERSOANELOR VÂRSTNICE  

 

 

 

Beneficiarii serviciilor sociale furnizate de "Compartimentul de ingrijire la 

domiciliu a persoanelor varstnice " sunt: 

a. persoane varstnice asa cum sunt definite de actele normative in vigoare (art.6, lit.”bb” 

din Legea 292/2011 a asistentei sociale si art.1,alin.4 din Legea17/2000 privind 

asistenta sociala a persoanelor varstnice) 

b. persoane varstnice cu domiciliul/resedinta pe raza Municipiul Craiova 

c. persoane varstnice pentru care serviciile de ingrijire la domiciliu nu pot fi furnizate de 

catre ingrijitori informali; 

d. persoane varstnice ce nu beneficiaza de un certificat de incadrare intr-un grad de 

handicap; 

e. persoane varstnice ce nu sufera de boli psihice încadrabile într-un grad de handicap: 

stari dementiale severe de diferite etiologii, psihoze cu evolutie cronica defectuala 

(schizofrenia, boala afectiva primara) şi nu locuiesc cu alte suferinde de afecţiunile mai 

sus menţionate; 

f. persoane încadrate într-un grad de dependentă conform Grilei naționale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin HG nr. 886/2000 care, ca urmare a 

pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor 

semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi.  

g. persoane varstnice care nu au incheiate contracte de intretinere, contracte de vanzare-

cumparare cu uzufruct viager sau orice alt act cu clauza de intretinere si care se găsesc 

în una din situaţiile:  



   1. nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la 

aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

   2.nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea 

îngrijirii necesare; 

   3.nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; 

   4. nu au/au susţinători legali care locuiesc sau nu cu aceştia dar care nu-şi pot 

îndeplini obligaţia legală de întreţinere din motive independente de voinţa lor, datorate 

stării de sănătate (ex: dependenta de alcool, invaliditate, handicap, boli cronice), 

situaţiei economice precare, sarcinilor familiale (copii în întretinere, persoane cu 

handicap si/sau alte persoane în întretinere, fată de care există această obligatie legală), 

obligatii profesionale sau stabiliti în afara razei administrativ teritoriale a judetului sau 

în afara tării, constatate pe baza actelor doveditoare/informatiilor mentionate în fişa de 

evaluare sociomedicală si geriatrică; 

 Pentru a beneficia de serviciile de îngrijire la domiciliu persoanele vârstnice 

dependente trebuie să îndeplinească cumulativ prevederile mentionate la lit. a,b,c, 

d,e,f,g si să se afle în cel putin una din situatiile prevăzute la pct.1-4. 

Prioritate in acordarea serviciilor sociale vor avea persoanele varstnice 

dependente,in functie de ancheta sociala intocmita si  a caror situatie poate fi 

caracterizata 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. 

Compartimentul de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice va accepta noi 

beneficiari numai in limita capacitatii sale de a oferi servicii de calitate.  



 ANEXA 2  

 

 
 

STANDARDELE MINIME DE COST/AN SI MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR 
DE INGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VARSTNICE 

 

 

 

Se propune stabilirea standardului minim de cost la 15 lei/oră pentru serviciile de 

îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, conform prevederilor Anexei nr. 4 din 

H.G. nr. 978/2015, cu următoarele praguri pentru contributia beneficiarilor de servicii 

de îngrijire la domiciliu, astfel: 

- fără plata unei contributii la serviciile de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice 

dependente, care nu au venituri sau au un venit net lunar/membru de familie/persoană 

singură situat sub nivelul pensiei minime garantate (în momentul de faţă 520 lei); 

- 10% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între nivelul pensiei minime garantate -1.100 lei; 

- 20% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 1.101-2.000 lei; 

- 30% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 2.001-2.500 lei; 

- 50% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură cuprins între 2.501-3.000 lei; 

- 100% din standardul minim de cost pentru persoanele cu un venit net lunar/membru de 

familie/persoană singură peste 3.000 lei. 

Contributia pentru serviciile sociale acordate va fi calculata pe baza documentelor 

justificative (cupon de pensie sau alte documente care fac dovada veniturilor 

solicitantului)in functie de venitul net realizat de catre beneficiar/membru de 

familie,aceasta fiind achitata numai dupa semnarea contractului de furnizare de servicii 

si incepand cu data furnizarii efective a serviciilor. 



Pe baza fisei de monitorizare lunara, la domiciliu, asistentul social intocmeste in 

primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare furnizarii serviciilor sociale situatia 

centralizatoare privind orele prestate si contravaloarea serviciilor pe care le prezinta 

compartimentului contabilitate pentru verificare si avizare. Incasarea contributiei se va 

face pe baza de chitanta in perioada 15-25 a lunii urmatoare furnizarii serviciilor 

sociale, conform fisei de monitorizare lunara, intocmita in acest sens. 

 

 


























	proiect
	MUNICIPIUL CRAIOVA
	PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
	HOTĂRÂREA NR. _____

	raport centre de varstnici
	SERVICIUL BUGET
	Nr. 49580/21.03.2018

	Anexa 1
	ANEXA 2
	nota de fundamentare
	anexa 1
	anexa 2

