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HOTĂRÂRE 
privind reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la nivel de 
Unitate Îngrijiri la Domiciliu 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 

 
 

Văzând Raportul de specialitate nr. D/6707/15.04.2021  al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului 
Local Sector 6; 
 Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local 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 de 
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; 
- Hotărârea 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 asistenţa socială şi a structurii orientative de personal; 
- Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 29/2019  al Ministrului Muncii și Justiției Sociale 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; 
- Hotărarea Guvernului 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 social,                  
cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului 
Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea                 
Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat; 
 
 



 
- Hotărârea nr. 133/30.07.2020 pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea 
Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 privind înființarea Biroului Îngrijiri                  
la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de 
Organizare și Funcționare a serviciului social înființat ; 
-  Adresa nr. A/3556/09.02.2021 emisă de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale; 
- Referatul cu nr. D/6641/14.04.2021 privind reorgazinare 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 reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice în subordinea 
Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului     Sector 6. 

(2) Se aprobă tipurile de servicii și contribuțiile persoanelor vârstnice beneficiare, 
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social 
furnizat la domiciliu: Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice, conform Anexei        
nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  La data intrării în vigoare a prezenetei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/28.11.2019 și Hotărârea nr. 133/30.07.2020. 
 Art. 3. (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 General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                            AVIZEAZĂ 
                                                                        pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                                                 din O.U.G. nr. 57/2019                                       
                                                                             Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                 
 
                                                                                          Demirel Spiridon  
 
 

 
 
 
 

 
Nr.: 
Data: 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

susţine reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice la 

nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu 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. 

În vederea asigurării măsurilor de asistență socială pentru persoanele 

vărstnice, supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 6 proiectul de 

hotărâre privind reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 

Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu 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. 

 
 
 

PRIMAR 

 

Ciprian Ciucu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 

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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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

Asistența socială pentru persoanele vârstnice este reglementată prin Legea nr.17/2000 
privind asistența 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 asistența socială a persoanelor vârstnice asigură posibilitatea ca 
un vârstnic aflat în situația de pierdere totală sau parțială a autonomiei din motive de natură 
medicală, sociomedicală, psihoafectivă, să fie îngrijit la domiciliu. 

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000, persoanele vârstnice care se 
încadrează în grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptățite să li se 
acorde serviciile de ȋngrijire la domiciliu și care realizează venituri, beneficiază de servicii cu plata 
unei contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul 
acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de 
autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii. 

De asemenea, în conformitate cu art.97, alin.2 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzut faptul că ”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”. 

Astfel, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Sector 6, București 
nr.306/28.11.2019, în cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului sector 6, 
București a fost înființat Biroul Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice, care își desfășoară 
activitatea profesională  începând cu luna ianuarie a anului 2020, cu respectarea Ordinului 
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 
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru 
serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale  – 
Anexa nr. 8: Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru 
persoane vârstnice. 
 Biroul Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane Vârstnice funcționează cu o structură de 
personal alcătuită din: 1 post de conducere  - șef birou grad II, 1 post asistent social specialist,1 
post educator și 11 posturi  îngrijitor la domiciliu / îngrijitor bătrâni la domiciliu (6 posturi 
ocupate).Modificările legislative din domeniu - respectiv apariția Hotărârii Guvernului 
nr.426/27.05.2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – Anexa 4 
– Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor 
vârstnice, prin care s-a stabilit standardul de cost pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la 
domiciliu a persoanelor vârstnice – a condus la reconsiderarea aspectelor legate de costurile 
serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu în acord cu legislația în vigoare, în acest sens fiind 
adoptată Hotărârea Consiliului Local sector 6, nr.133/30.07.2020 pentru modificarea 



                   

Anexelor nr.1 și nr.2 din Hotărârea Consiliului Local sector 6, nr.306/28.11.2019 privind 
înființarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice în subordinea Direcției Protecție 
Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului sector 6, București. 

Pe parcursul anului 2020 a beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu, un număr de 59 
de persoane vârstnice din comunitatea sectorului 6, dintre care un număr de 37 de persoane 
vârstnice dependente și semidependente a beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu, cu 
regularitate, pe parcursul anului 2020, conform planificărilor stabilite și un număr de 22 de 
persoane vârstnice, care a beneficiat punctual, în regim de urgență, de servicii de îngrijire la 
domiciliu, în contextul situației epidemiologice existente în perioada martie – decembrie 2020. 
Precizăm faptul că serviciul social de îngrijire la domiciliu are o capacitate de aproximativ 40 de 
locuri, acestea variind în funcție de complexitatea nevoilor persoanelor vârstnice dependente şi de 
dificultatea activităţilor efectuate de îngrijitori (intervenţii zilnice şi intervalul orar, gradul de 
dependenţă, tipul de handicap, tipul de ajutor necesar, riscuri existente). 

De asemenea, în urma depunerii la Ministerul Muncii și Protecției Sociale a solicitării 
privind licențierea serviciului social tip îngrijire la domiciliu, recomandarea acestuia 
înregistrată cu nr. A/3556/09.02.2021, a fost de reorganizare a Biroului Îngrijiri la Domiciliu 
pentru Persoane Vârstnice în conformitate cu denumirea prevăzută în Nomenclatorul 
Serviciilor Sociale aprobat prin H.G nr.867/2015, și anume unitate de îngrijiri la domiciliu 
(cod serviciu social 8810ID – I). 

Referitor la costurile serviciilor sociale tip îngrijiri la domiciliu, s-au avut în vedere 
următoarele repere legale: 
-  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426/27.05.2020 privind aprobarea standardelor de cost 
pentru serviciile sociale – Anexa 4 – Standardele de cost/an pentru serviciile sociale destinate 
îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, prin care s-a stabilit standardul de cost pentru 
serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; 
-  prevederile Legii nr. 19/2018 pentru aprobarea OUG nr. 34/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată: 
“Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu se asigură fără plata unei 
contribuții, persoanelor vârstnice dependente care, evaluate potrivit grilei naționale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice, se ȋncadrează 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 
O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările 
ulterioare; 

c) susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al 
căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”, 

- prevederile art. 41 din O.U.G nr. 135/2020 din 14 august 2020, cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri 
bugetare „Începând cu 1 septembrie 2020 nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, 
prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale 
minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, este de 800 
lei.” 

Ca urmare, 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 prevăzute la litera b) realizează venituri al căror 
cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”. 



                   

 
 
 

Persoanele vârstnice care realizează venituri peste nivelul indemnizației sociale pentru 
pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu 
modificările ulterioare, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de 
servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru perioada 
respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice 
locale, cu respectarea prevederilor legii. 

Costul integral al serviciilor de ȋngrijire la domiciliu este de 30 lei/oră. 

Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, 
după cum urmează: 

1.cu plata unei contribuții de 2% 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 
pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime 
garantate, cu modificările ulterioare și 880 lei; costul serviciilor este de 0,6 lei/oră; 

2.cu plata unei contribuții de 10% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -  persoane 
vârstnice al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 881 lei și 1000 lei; costul 
serviciilor este de 3 lei/oră; 

3.cu plata unei contribuții de 20% 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 6 lei/oră;  

4.cu plata unei contribuții de 30% 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 9 lei/oră;  

5.cu plata unei contribuții de 40% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu 
persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1501 lei și 1750 
lei; costul serviciilor este de 12 lei/oră. 

6.cu plata unei contribuții de 50 % din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu 
persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1751 lei și 2500 
lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră. 

7. cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu 
persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 2501 lei și 
3000 lei; costul serviciilor este de 22,5 lei/oră. 

8. 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 3000 lei; costul 
serviciilor este de 30 lei/oră. 

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem Consiliului Local al Sectorului 6, încetarea 
aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 6, nr.306/28.11.2019, precum și a Hotărârii 
Consiliului Local Sector 6, nr.133/30.07.2020 și reorganizarea Biroului Îngrijiri la Domiciliu 
pentru Persoane Vârstnice la nivel de Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice, în 
subordinea Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6, precum și aprobarea Anexei nr.1 Tipuri de servicii sociale și 
contribuții persoane vârstnice beneficiare și Anexei nr.2 - Regulament – Cadru de organizare și 



                   

funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: Unitate Îngrijiri la Domiciliu Persoane 
Vârstnice.  

Menționăm că structura de personal propusă pentru funcționarea Unității Îngrijiri la 
Domiciliu Persoane Vârstnice este alcătuită din 12 angajați (1 post - inspector de specialitate 1A - 
atribuții manager de caz, 1 post - asistent social specialist, 10 posturi - ȋngrijitori la 
domiciliu/ȋngrijitori bătrâni la domiciliu). 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL,  
GABRIELA SCHMUTZER 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXĂ RAPORT DE SPECIALITATE 

 

NR. 
CRT. 

VARIANTA EXISTENTĂ VARIANTA PROPUSĂ OBSERVAȚII 

1 Hotărârea Consiliului Local 
Sector 6, București 
nr.306/28.11.2019 privind 
înființarea Biroului Îngrijiri la 
Domiciliu Persoane Vârstnice 
în subordinea Direcției 
Generale de Asistență și 
Protecția Copilului sector 6, 
precum și aprobarea 
Regulamentului cadru de 
Organizare și Funcționare a 
serviciului social înființat 

Reorganizarea Biroului 
Îngrijiri la Domiciliu pentru 
Persoane Vârstnice la nivel 
de Unitate Îngrijiri la 
Domiciliu 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, prin 
încetarea aplicabilității 
Hotărârii Consiliului Local 
Sector 6, nr.306/28.11.2019, 
precum și a Hotărârii 
Consiliului Local Sector 6, 
nr.133/30.07.2020. 
(modificare denumire 
serviciu social) 

În urma depunerii la 
Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale a 
solicitării privind 
licențierea serviciului 
social tip îngrijire la 
domiciliu – dosar 
licențiere nr.5018, 
recomandarea acestuia, 
înregistrată cu 
nr.A/3556/09.02.2021, a 
fost de reorganizare a 
Biroului Îngrijiri la 
Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice în conformitate 
cu denumirea prevăzută în 
Nomenclatorul Serviciilor 
Sociale aprobat prin H.G 
nr.867/2015, și anume 
unitate de îngrijiri la 
domiciliu (cod serviciu 
social 8810ID – I) 
(modificare denumire 
serviciu social) 
Serviciul funcționează 
conform Ordinului 
nr.29/2019 pentru 
aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor 
sociale destinate 
persoanelor vârstnice - 
Anexa 8 Standarde 
minime de calitate pentru 
serviciile de îngrijiri la 
domiciliu pentru persoane 
vârstnice. 
 
 



2 Hotărârea Consiliului Local 
sector 6, nr.133/30.07.2020 
pentru modificarea Anexelor 
nr.1 și nr.2 din Hotărârea 
Consiliului Local sector 6, 
nr.306/28.11.2019 privind 
înființarea Biroului Îngrijiri la 
Domiciliu Persoane Vârstnice 
în subordinea Direcției 
Generale de Asistență și 
Protecția Copilului sector 6, 
precum și aprobarea 
Regulamentului cadru de 
Organizare și Funcționare a 
serviciului social înființat 
- Anexa 1: Tipuri de servicii și 
contribuții persoane vârstnice 
beneficiare;  
 
 
 
- Anexa 2: Regulament-cadru 
de organizare și funcționare a 
serviciului social furnizat la 
domiciliu 
(modificări în conformitate cu 
H.G. nr.426/27.05.2020)  

- Anexa 1: Tipuri de 
servicii și contribuții 
persoane vârstnice 
beneficiare  
(sunt menținute tipurile de 
servicii și contribuțiile 
persoanelor beneficiare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Anexa 1: Tipuri de 
servicii și contribuții 
persoane vârstnice 
beneficiare;  
 
 
- Anexa 2: Regulament-
cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciului 
social furnizat la domiciliu: 
Unitate Îngrijiri la 
Domiciliu Persoane 
Vârstnice (au fost operate  
modificări în ceea ce 
privește schimbarea 
denumirii serviciului 
social, respectiv structura 
de personal – art.8: 
structura organizatorică, 
art.9: personalul de 
conducere, art.10: 
personalul de specialitate)  
 
 
 

Hotărârea Guvernului 
nr.426/27.05.2020 privind 
aprobarea standardelor de 
cost pentru serviciile 
sociale – Anexa 4 – 
Standardele de cost/an 
pentru serviciile sociale 
destinate îngrijirii la 
domiciliu a persoanelor 
vârstnice, prin care s-a 
stabilit standardul de cost 
pentru serviciile sociale 
destinate îngrijirii la 
domiciliu a persoanelor 
vârstnice; 
-Introducerea unui nou 
interval la contribuții 
persoane vârstnice 
beneficiare; 
 
 
- Modificarea structurii de 
personal de la 1 + 13 
posturi contractual la 12 
posturi contractual și 
desființarea postului de șef 
birou. 
- Introducerea unui nou 
interval la contribuții 
persoane vârstnice 
beneficiare. 
 

  
 
 

Director General, 
Gabriela Schmutzer 

 

 


