MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 102/26.01.2016

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului social de interes
local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente
de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6
Văzând Raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Sector 6;
Având în vedere:
- H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare şi
Performanţă Administrativă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 – Bucureşti 2011 – 2018;
- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile criteriului nr. 35 (Cod Serviciu Social 8810ID-I) din Anexă la H.G.
nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
- H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a
serviciilor sociale;
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Anexei 8 din 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;
- Prevederile Anexei 4 la 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;
- Prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială
a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice;
- Referatul înregistrat cu nr. A/354/06.01.2016 întocmit de către Direcţia Protecţie
Socială din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi cele ale art. 81 alin.
(2) lit. d) şi n) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă derularea proiectului social de interes local „Îngrijiri la
domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”
desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă tipurile de servicii sociale care se vor acorda în cadrul
proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice
dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă tipurile de servicii sociomedicale care se vor acorda în cadrul
proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice
dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 3, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Se aprobă finanţarea în cuantum maxim de 1.583.636 lei din bugetul
local al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti, în anul 2016, a proiectului social
de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de
pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

REFERAT DE SPECIALITATE
Asistenţa socială pentru persoanele vârstnice este reglementată prin Legea nr.17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare şi are
în vedere, în primul rând, evaluarea situaţiei persoanei vârstnice care solicită sprijin conform
grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 886/2000.
Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice asigură posibilitatea ca
un vârstnic aflat în situaţia de pierdere totală sau parţială a autonomiei din motive de natură
medicală, sociomedicală, psihoafectivă, să fie îngrijit la domiciliu.
De asemenea, Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, art. 97, alin 2, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că ”autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a
asigura serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu sau în centre rezidenţiale pentru
persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea”.
Conform art. 9 alin (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor
vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile sociale şi serviciile sociomedicale
se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea nu au venituri
sau ale căror venituri sunt mai mici de 5 ori decât nivelul net lunar luat în calcul la stabilirea
ajutorului social pentru o persoană singură.
Prin Hotărârea de Guvern 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, art. 4, alin. d) – anexa nr. 4 s-a stabilit standardul minim de
cost pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice.
Persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 reprezintă o categorie de
populaţie vulnerabilă datorită limitărilor fiziologice si fragilităţii caracteristice fenomenului de
îmbătrânire. Persoanele vârstnice dependente, nemaiputându-şi îndeplini activităţile cotidiene
obişnuite ajung într-o stare de nesiguranţă, marginalizare, îşi pierd autonomia şi au nevoie de
sprijinul celor din jur.
În prezent, la nivelul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti nu sunt acordate servicii de
îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri sociomedicale la domiciliu pentru persoanele în vârstă
dependente şi aflate în risc de excluziune socială, printr-o unitate proprie de îngrijire, aflată în
subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6, acestea având acces într-o măsură redusă la servicii de acest
tip derulate de O.N.G.-uri contra cost sau în cadrul unor programe derulate de furnizori
autorizaţi de Ministerul Sănătăţii şi Casa de Asigurări de Sănătate, dar pentru o perioadă limitată
de timp.
În acest moment, Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protectia Copilului Sector 6
se găseşte în faţa unor solicitări de ajutor specializat pentru persoanele vârstnice dependente, iar
Direcţia de Sănătate Publică, Casa de Asigurări de Sănătate, medicii de familie nu oferă
asemenea tipuri de servicii şi nu au în organigrama lor un personal specializat pentru aceste
tipuri de îngrijire.
De asemenea, se constată o creştere a numărului de persoane vârstnice care trăiesc
singure, schimbările înregistrate în structura familiei, a stilului de viaţă, sărăcia determinând
limitarea suportului familial şi scăderea numărului de îngrijitori tradiţionali.
Având în vedere îmbătrânirea populaţiei, considerăm oportună înfiinţarea unităţii de
îngrijitori la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente fără sprijin material/financiar
si/sau familial care au domiciliul în Sectorul 6 pentru evitarea instituţionalizării vârstnicilor şi
pentru a face posibil accesul acestora la un sistem integrat de îngrijire socio-psiho-medicală.

În prezent, îngrijirea la domiciliu capătă o importanţă tot mai mare şi cere implicarea
unei echipe multidisciplinare, specializată în domeniile socio-psiho-medical, care să aducă cu
sine ameliorarea vieţii persoanelor în vârstă. Ca urmare a evaluării situaţiei persoanelor vârstnice
din sectorul 6, care au solicitat diverse forme de sprijin, de către personal de specialitate, a
rezultat faptul că o mare parte dintre acestea necesită în prezent acest tip de servicii. Pentru
satisfacerea optimă a necesităţilor acestor persoane este impetuos necesară identificarea unei
soluţii în scopul acordării de servicii sociale, respectiv de servicii socio-medicale la domiciliu.
Având în vedere situaţia prezentată mai sus, propunem constituirea echipei de proiect din
cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 (coordonator proiect, inspector de specialtate, economist, asistent
medical coordonator) şi angajarea unui număr de 20 de îngrijitori la domiciliu, a unui număr de
6 asistenţi medicali şi a unui şofer pentru ambulanţa socială. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire
oferite la domiciliul persoanelor vârstnice dependente din sectorul 6 este o realizare benefică
pentru acestea. Alături de intervenţia specifică îngrijitorului la domiciliu, calificat pentru această
ocupaţie, intervenţia asistentului medical, personalul specializat susţine incluziunea socială a
beneficiarului, caracterizat de dependenţa impusă de vârstă şi boală, precum şi de riscul
marginalizării sociale, economice.
Activitatea de îngrijire la domiciliu are rolul de a preveni instituţionalizarea vârstnicilor,
costurile fiind net inferioare serviciilor de intervenţie acordate de centrele rezidenţiale pentru
persoane vârstnice.
Înfiinţarea serviciului social îngrijiri la domiciliu, precum şi acordarea unor servicii
socio-medicale la domiciliu, reprezintă diversificarea serviciilor sociale existente, evidenţiează
un nou mod de abordare a problematicii complexe a persoanei vârstnice aflată în dificultate,
precum şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acesteia în contextual social actual.
De asemenea, prin acţiunile propuse prin acest proiect se va realiza şi acordarea de
servicii specializate în regim de urgenţă persoanelor aflate în situaţie de risc social, care necesită
intervenţie imediată pentru prevenirea degradării fizice şi sociale – intervenţii ale Ambulanţei
sociale, în funcţie de specificul fiecărui caz în parte.
Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului
Local Sector 6 prezentul proiect de hotărâre.

Director general,
Marius Lăcătuş

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Raportul de Specialitate întocmit de către Directorul General al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 se susţine
aprobarea derulării şi finaţării în anul 2016 a proiectului social de interes local
„Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului
6” în cuantum maxim de 1.583.636 lei din bugetul local al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti.
În vederea derulării şi finaţării în anul 2016 a proiectului social de interes
local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza
sectorului 6”, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul
de hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2016 a proiectului
social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice
dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

PRIMAR,
Rareş Şerban Mănescu

