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ANEXA Nr.2 

                                                                          la H.C.L Sector 6 nr……./………………….       

 
 
 
TIPURI DE SERVICII SOCIALE: 
 

A. SERVICII DE BAZĂ: 
A.1. Ajutor pentru igiena corporală:      

1. Igiena gurii şi a feţei 
2. Spălarea mâinilor, gâtului, toracelui 
3. Spălarea regiunii genitale 
4. Spălarea picioarelor 
5. Baie generală – duş 
6. Baie generală - cadă 
7. Baie generală – pat 
8. Spălarea părului, uscarea părului, pieptănat 
9. Bărbierit 
10. Ingrijiri de aparenţă 
11. Tăierea unghiilor – mâini 
12. Tăierea unghiilor – picioare 
13. Dezinsectare păduchi 
14. Prevenirea escarelor. 

  A.2. Imbrăcare/dezbrăcare: 
               1.  Imbrăcare/dezbrăcare partea superioară 
               2.  Imbrăcare/dezbrăcare partea inferioară. 
  A.3. Igiena eliminărilor: 
               1.  Punerea ploştii şi igienizarea ei 
               2.  Toaleta intimă a persoanei cu sondă 
               3.  Insoţire şi mobilizare la wc. 
  A.4. Hrănire şi hidratare: 
               1.  Servirea mesei – încălzit, pasat şi servirea propriu – zisă. 
  A.5.  Transfer şi mobilizare: 
               1.  Mobilizare în poziţie şezând – la pat 
               2.  Mobilizare în poziţie şezând – pe scaun 
               3.  Făcutul patului cu persoana mobilizată în pat 
               4.  Făcutul patului fără persoană 
               5.  Schimbat lenjerie de pat. 
  A.6.  Deplasare în interior. 
  A.7.  Comunicare (conversaţie, citit presa/tv). 
 

B. SERVICII INSTRUMENTALE 
B.1.  Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia: 
            1.  Gătit 
            2.  Ajutor la gătit. 
B.2.  Efectuarea de cumpărături. 
B.3.  Activităţi de menaj: 
               1.  Întreţinere curăţenie în cameră, bucătărie, baie 
               2.  Spălat rufe manual 
               3.  Spălat rufe maşină 
               4.  Călcat rufe 
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               5.  Spălat vase 
               6.  Supraveghere persoane dezorientate. 
 
B.4.        1.  Însoţire la plimbări, vizite 
               2.  Însoţire pentru rezolvarea problemelor administrative. 
 
B.5.  Activităţi de administrare şi gestionare: 
               1.  Plata facturilor. 
 
C. SERVICII DE SUPORT: 

1. Consiliere socială 
 
NOTĂ: 
Serviciile prevăzute la punctul C se asigură fără plata contribuţiei din partea 

persoanei vârstnice, în mod gratuit, conform prevederilor Legii 17/2000, privind asistența 
socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Costul celorlalte servicii sociale de îngrijire la domiciliu se raportează la Hotărârea 
Guvernului nr. 978/16.12.2015 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, litera d) – Anexa 4 – Standarde minime de cost/an 
pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, respectiv 15 
lei/oră, după cum urmează: 

1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate 
în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 

Tipul activităţilor Număr de ore de 
îngrijire 

profesională primită 
la domiciliu 

Standard minim 
de cost pe an 

- lei - 

Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale 
vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare: 

a) asigurarea igienei corporale; 
b) îmbrăcare şi dezbrăcare; 
c) hrănire şi hidratare; 
d) asigurarea igienei eliminărilor; 
e) transfer şi mobilizare; 
f) deplasare în interior; 
g) comunicare 

 
 
 
 
 

cel puţin 20 de ore 
pe săptămână, cu 

un cost de 15 
lei/oră 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15.600 lei 

Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: 

a) prepararea hranei; 
b) efectuarea de cumpărături; 
c) activităţi de menaj şi spălătorie; 
d) facilitatea deplasării în exterior şi însoţire; 
e) activităţi de administrare şi gestionare a 

bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare 
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2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate 

în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 

Tipul activităţilor Număr de ore de 
îngrijire 

profesională primită 
la domiciliu 

Standard minim 
de cost pe an 

- lei - 

Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale 
vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii 
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările 
ulterioare: 

a) asigurarea igienei corporale; 
b) îmbrăcare şi dezbrăcare; 
c) hrănire şi hidratare; 
d) asigurarea igienei eliminărilor; 
e) transfer şi mobilizare; 
f) deplasare în interior; 
g) comunicare 

 
 
 
 
 

cel puţin 10 de ore 
pe săptămână, cu 

un cost de 15 
lei/oră 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

11.700 lei 

Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: 

a) prepararea hranei; 
b) efectuarea de cumpărături; 
c) activităţi de menaj şi spălătorie; 
d) facilitatea deplasării în exterior şi însoţire; 
e) activităţi de administrare şi gestionare a 

bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare 

 
 

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate 
în gradul de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 

Tipul activităţilor Număr de ore de 
îngrijire 

profesională primită 
la domiciliu 

Standard minim 
de cost pe an 

- lei - 

 
Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale 
ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei 
sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare: 

a)  prepararea hranei; 
b) efectuarea de cumpărături; 
c) activităţi de menaj şi spălătorie; 
d) facilitatea deplasării în exterior şi însoţire; 
e) activităţi de administrare şi gestionare a 

bunurilor; 
f) acompaniere şi socializare 

 

 
 
 

mai puţin de 10 de 
ore pe săptămână, 
cu un cost de 15 

lei/oră 
 
 
 

 
 
 

7.800 lei 
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Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor 

vârstnice beneficiare, dacă acestea se află ȋn una din următoarele situații: 
a) nu au venituri şi nici susținători legali; 
b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat ȋn baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează venituri al 
căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari 
prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu 
modificările ulterioare; 

c) susținătorii legali ai persoanelor vârstnice beneficiare de ajutor social acordat ȋn baza 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare sau care realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul 
indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare, realizează 
venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”, 

 
 Costul integral al serviciilor de ȋngrijire la domiciliu este de 15 lei/oră. 
Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei 
contribuții, după cum urmează: 

1. cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la 
domiciliu -  persoane vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se 
situează între nivelul indemnizației sociale pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 
privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și 
1000 lei.; costul serviciilor este de 3,75 lei/oră; 

2. cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la 
domiciliu, persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 
1001 și 1250 lei; costul serviciilor este de 7,50 lei/oră;  

3. cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor de îngrijire la 
domiciliu, persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se 
situează între 1251 lei și 1500 lei; costul serviciilor este de 11,25 lei/oră;  

4. cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la 
domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se 
situează peste 1500 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră. 
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