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HOTĂRÂRE 
privind înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în 

subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru 

de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat 
 
 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24668/06.11.2019 al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de 
aprobare al Primarului Sectorului 6; 

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului 
Local Sector 6; 
 Având în vedere: 
- H.C.L Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de 
Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru 
perioada 2019-2023; 
- H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei şi a Statului 
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6;  
- H.C.L. Sector 6 nr. 120/18.04.2019 privind modificarea articolului 1 din Hotărârea 
Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea 
Organigramei și a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6; 
- Prevederile art. 3, art. 7 alin. (1) lit a) și alin. (2) și art. 8 lit. a) din                   
Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,    
cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 31 și 32 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale,                   
cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal; 
- Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 29/2019 pentru 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 a serviciilor 
acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 
 
 
 
 
 



 
 
- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale,             
cu modificările și completările ulterioare; 
- Referatul cu nr. A/27363/15.10.2019 privind înființarea Biroului Îngrijiri la 
Domiciliu pentru Persoane Vârstnice;  

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) 
lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru 
Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei               
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Centrului 
de Zi pentru Persoane cu Dizabilități, conform Anexei nr. 2, 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,                                AVIZEAZĂ 
                                                    pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
                                                                                din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                      SECRETARUL SECTORULUI 6, 
 
     
                                                                                    Demirel Spiridon 
 
 
 
 
Nr.:                  
Data:   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, consiliul local, potrivit competențelor sale şi ȋn condițiile legii, asigură 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile sociale 
acordate ȋn scopul protecției copilului, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice şi altor 
categarii de persoane sau grupuri aflate ȋn nevoie. 

În baza actului normativ mai sus menționat – coroborat cu dispozițiile Hotărârii de 
Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială şi a structurii oriectative de personal, Direcția generală de 
asistența socială şi protecția copilului asigură aplicarea politicilor sociale ȋn domeniul protecției 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități. 

Pentru acordarea serviciilor sociale de ȋngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, 
conform prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevederilor Legii  nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare Direcția generală de asistență socială şi protecția copilului 
sector 6 derulează din anul 2016 proiectul social de interes local “Îngrijiri la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, aprobat şi finanțat anual prin H.C.L. 
Sector 6 nr. 67/25.02.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 325/20.12.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 
322/19.12.2017 - H.C.L. Sector 6 nr. 91 din 08.05.2018 şi H.C.L. Sector 6 nr. 9/31.01.2019. 

D.G.A.S.P.C. Sector 6 a propus spre derulare Consiliului Local Sector 6, Proiectul 
”Îngrijiri la domiciliu pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, întrucât nu 
exista acest tip de serviciu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul legal în sectorul 6, iar 
Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, în Procesul – verbal de 
control nr. 111/21.07.2015, înregistrat în cadrul instituției noastre cu nr. D/14417/22.07.2015, a 
constatat această situație și a propus o serie de măsuri obligatorii în scopul înființării serviciului 
social ”îngrijiri la domiciliu” și identificarea de soluții în vederea respectării prevederilor art. 8 
și art. 13 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice. 

Scopul proiectului este acela de a asigura servicii sociale alternative la instituționalizare, 
respectiv de a acorda servicii de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în 
sectorul 6, urmărind creșterea calității vieții acestora.  

Totodată, prin intermediul proiectului social ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, s-a structurat o unitate de servicii de îngrijiri la 
domiciliu, care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6, destinată persoanelor vârstnice din comunitate, dependente de îngrijiri 
specializate la domiciliu.  

Populaţia sectorului 6 este caracterizată de o îmbătrânire demografică, ceea ce necesită 
implementarea unei strategii corespunzătoare nevoilor sociale identificate pentru categoria 
vârstnică care reprezintă aproximativ 27% din populaţia  sectorului 6. 

Proiectul a fost inițiat deoarece la nivelul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti nu se 
acordau servicii de îngrijiri 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.  

Astfel, în perioada 2016-2019, D.G.A.S.P.C. Sector 6 a derulat proiectul ”Îngrijiri la 
domiciliu pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” şi a efectuat 



demersurile în vederea implementării acestuia, respectiv angajare îngrijitori la domiciliu (8 
persoane angajate ȋn prezent) și acordare de servicii de îngrijiri la domiciliu pentru un număr de 
75 persoane vârstnice aflate în situații de dificultate, cu grad crescut de dependență/singuri. În 
prezent beneficiază de serviciul social ”îngrijiri la domiciliu” un număr de 32 persoane vârstnice 
din comunitatea locală a sectorului 6, în cadrul proiectului social ”Îngrijiri la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, proiect care se va încheia la data de 
31.12.2019.  

Pe perioada derulării proiectului, serviciile sociale de ȋngrijire la domiciliu au fost 
accesate de un număr de 235 persoane interesate, dintre care 75 au beneficiat până ȋn prezent de 
aceste servicii sociale. 

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.   

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se găsește ȋn 
prezent în fața unui număr de 32 de solicitări de îngrijiri la domiciliu din partea persoanelor 
vârstnice dependente sau a familiilor acestora, dintre care 11 dosare sunt ȋn curs de completare 
cu documentele necesare. 

Subliniem faptul că acordarea de îngrijiri la domiciliu, realizată în mod profesional, cu 
un personal calificat, duce la scăderea efectelor negative aferente procesului instituționalizării, 
creând astfel posibilitatea menţinerii vârstnicului în habitatul cu care acesta este obişnuit, 
constituind astfel un factor de evoluţie favorabilă asupra calităţii vieţii acestuia şi a familiei sale.  

În prezent, considerăm oportună continuarea implementării serviciului social „ȋngrijiri la 
domiciliu” prin ȋnființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice ȋn cadrul 
D.G.A.S.P.C. Sector 6, care va prelua activitatea desfăşurată ȋn cadrul proiectului social 
”Îngrijiri la domiciliu pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”.  

Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice va prelua persoanele ȋncadrate ca 
ȋngrijitori la domiciliu ȋn cadrul proiectului menționat şi va colabora permenent cu Serviciul 
Asistență Persoane Vârstnice ȋn ceea ce priveşte soluționarea cazurilor persoanelor vârstnice 
aflate ȋn dificultate din comunitatea locală care solicită acordarea serviciului social „ȋngrijiri la 
domiciliu”. De asemenea, persoanele vârstnice care doresc accesarea serviciului social îngrijiri 
la domiciliu se vor adresa în mod direct Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice. 

Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice va funcționa cu următoarea 
structură de personal: 1 șef birou, 1 asistent social și 12 îngrijitori la domiciliu (1 + 13 posturi 
contractual).  

Precizăm faptul că în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, 
art. 97, alin 2, cu modificările şi completările ulterioare, ”autoritățile administrației publice 
locale au obligația de a asigura serviciile de îngrijire personală acordate la domiciliu sau în 
centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente singure ori a căror familie nu poate să 
le asigure îngrijirea”.  

Înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice reprezintă 
structurarea unei unități proprii de servicii de îngrijiri la domiciliu, stabile, care funcționează în 
cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, destinate 
persoanelor vârstnice din comunitate, dependente de îngrijiri specializate la domiciliu. 

Ca urmare, propunem spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6prezentulproiect de 
hotărâre.  
 
 
 

Director General  
Gabriela Schmutzer  

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
Prin Raportul de specialitate nr. D/24668/06.11.2019 întocmit de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, se susţine înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 

Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea 

Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat. 

În vederea asigurării măsurilor de asistență socială pentru persoanele 

vârstnice, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local Sector 6, proiectul 

de hotărâre privind înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 

Vârstnice în subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea 

Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat. 

 
 

 
PRIMAR, 

Gabriel Mutu 
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Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro;  e-mail: prim6@primarie6.ro; 

facebook.com/PrimariaSectorului6 
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