
 

A N U N Ț 

 

           În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta  decizională, republicată, Primarul comunei Bărcăneşti , judeţul 
Prahova aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat: : Proiectul de hotărâre 
nr. 42/15.07.2020   privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile  
sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice  încadrate  în 
gradele de dependență IA, IB și IC , precum și stabilirea  contribuției 
persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora.            
Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris  propuneri, sugestii sau opinii 
cu valoare de recomandare cu privire la  Proiectul de hotarâre sus-menţionat, 
până la data de    27.07.2020, ora 14,00 , la secretarul general al  comunei 
Bărcăneşti. 

 Proiectul de hotarâre , însoţit de  referatul de aprobare poate fi consultat 

pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti sectiunea Consiliul Local și la eticheta 

MOL-subeticheta Hotarari ale autoritatii deliberative-proiecte HCL. 

 

                    P R I M AR,                                         Secretar general al comunei , 

 Valeriu  Lupu                                                  Nicoleta Savu 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

B Ă R C Ă N E Ş T I  

 

P R O I E C T    DE   H O T Ă R Â R E 

Nr. 42/15.07.2020 

privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile  sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice 

încadrate  în gradele de dependență IA, IB și IC , precum și stabilirea  contribuției 

persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora 

 

     Având în vedere  prevederile: 

 -Art.102 alin.(2)- Legea nr. 292/2011 privind asistența social, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

-Legea nr. 17/2000 privind asistența 1ocial a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-H.G.R. nr. 797/2017  pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență 1ocial și a structurii orientative de personal, cu modificările și 

completările ulterioare;- H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum  și a regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-Grilei naționale de evaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobata prin H.G.R  nr. 

886/2000 ; 

-Anexa nr.4  din H.G.R. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 

sociale care prevede  la art. 4, alin. (1), lit. d) standardul de cost pentru serviciile sociale 

destinate ingrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; 

-Art.129 alin.2 lit.d)  , alin.7 , lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu 

modificările şi completările ulterioare;  

       Văzând  : 

-Referatul de aprobare nr.16.474 / 15.07.2020 a Primarului comunei Bărcăneşti, judeţul 

Prahova,  la,, Proiectul de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile  

sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice  încadrate  în gradele de 

dependență IA, IB și IC , precum și stabilirea  contribuției  persoanelor vârstnice pentru plata 

serviciilor acordate la domiciliul acestora’’; 

- Raportul de specialitate al  compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de  specialitate 

al   primarului nominalizat în vederea  analizării și întocmirii raportului la Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile  sociale destinate îngrijirii la domiciliu 

a persoanelor vârstnice  încadrate  în gradele de dependență IA, IB și IC , precum și stabilirea  

contribuției  persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora’’; 

-Avizele comisiilor de specialitate   ale Consiliului local al comunei Bărcăneşti,judeţul 

Prahova; 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    

-Avizul Secretarului General al comunei Bărcăneşti,judeţul Prahova; 

           În temeiul  prevederilor art.139 alin. (1)  şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările şi completările ulterioare;  

 

        Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

 

  

           Art. 1.- Se  aprobă  Standardele  de cost pentru serviciile  sociale destinate 

îngrijirii la domiciliu  a persoanelor vârstnice  încadrate  în gradele de dependență IA, 

IB și IC , II A, IIB, II C  și III A, pentru persoanele vârstnice din comuna Bărcănești,  

judeţul Prahova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2.- Se aprobă Contribuția persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor 

acordate la domiciliul acestora, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

          Art.3. -Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei 

Bărcăneşti, judeţul Prahova , şi de compartimentele cu atribuţii în domeniu din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, iar hotărârea va fi comunicată  persoanelor şi 

autorităţilor interesate de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale. 

                                                                                 

 

 

INIŢIATOR 

conform art.136 din OUG nr.57/2019 : 

                                                     PRIMAR, 

Valeriu Lupu 
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                                                                                                                                               ANEXĂ nr. 1 

                                                                                        la  Proiect  H.C.L. nr.42/15.07.2020 

 

 

STANDARDELE   DE   COST 

pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice 

încadrateîn gradele de dependență IA, IB, IC, IIA,  IIB,  IIC  și III A conform Grilei 

naționale deevaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R  nr. 

886/2000 

 

I.Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate 

în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000: 

 

Nr. 

Crt. 

 

TIPUL   

SERVICIULUI 

DENUMIREA  

SERVICIULUI 

Limita max 

de 

timp/serviciu 

Frecvența 

acordării 

serviciului 

1.Servicii de bază 

1. IGIENA CORPORALĂ 

a. Toaleta generală și 

parțială 

- Ajutor la 

dezbrăcat/îmbrăcat 

- Schimbat lenjerie corp, 

pat 

- Spălat pe corp și cap 

- Igenizare cadă înainte și 

după folosire 

1 H 1/ZI 

II SERVICII DE  SUPORT 

a. Prepararea și servirea 

hranei 

- Prepararea hranei la 

domiciliul beneficiarului 

și strict pentru beneficiar 

atât cantitativ cât și 

calitativ 

- Așezarea și servirea 

hranei 

1,5  H 2/ZI 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    

- Ridicarea mesei și 

spălarea vaselor folosite 

de beneficiar 

b. Efectuarea de 

cumpărături 

Efectuarea unor 

cumpărături, conform 

listei, din banii 

beneficiarului 

2H 2/săptămână 

c. Scprijin pentru 

acordarea , plata unor 

servicii și obligații 

curente 

Plata facturilor de apă, 

gaz, telefon, întreținere și 

altele pentru beneficiar, 

precum și sprijin pentru 

asigurarea tratamentului 

medical lunar , asigurarea 

tratamentului medical 

lunar de specialitate 

2 H 2/lună 

d. Întreținerea curățeniei 

(în cameră, bucătărie și 

baie) 

Măturat sau aspirat, șters 

podelele, șters praf, 

igenizare obiecte 

sanitare) 

2 H 1/săptămână 

e. Spălatul rufelelor Spălatul rufelor murdare 

ale beneficiarului 

2H 1/săptămână 

III. ALTE SERVICII 

a. Însoțirea beneficiarului 

pentru rezolvarea 

problemelor personale la 

diferite instituții 

Însoțirea beneficiarului 

pentru rezolvarea 

problemelor personale la 

diferite instituții 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

b. Însoțirea la plimbări, 

vizite 

Însoțirea beneficiarului la 

plimbări, vizite, în 

vederea prevenirii 

marginalizării 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

Pachetele de servicii pentru cele trei categorii se vor plăti cu 30 lei/oră.  

 

II.Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate 

în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000: 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

TIPUL   

SERVICIULUI 

DENUMIREA  

SERVICIULUI 

Limita max 

de 

timp/serviciu 

Frecvența 

acordării 

serviciului 

1.Servicii de bază 

1. IGIENA CORPORALĂ 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    

a. Toaleta generală și 

parțială 

- Ajutor la 

dezbrăcat/îmbrăcat 

- Schimbat lenjerie corp, 

pat 

- Spălat pe corp și cap 

- Igenizare cadă înainte și 

după folosire 

30 min 1/ZI 

II SERVICII DE  SUPORT 

a. Prepararea și servirea 

hranei 

- Prepararea hranei la 

domiciliul beneficiarului 

și strict pentru beneficiar 

atât cantitativ cât și 

calitativ 

- Așezarea și servirea 

hranei 

- Ridicarea mesei și 

spălarea vaselor folosite 

de beneficiar 

45 min 2/ZI 

b. Efectuarea de 

cumpărături 

Efectuarea unor 

cumpărături, conform 

listei, din banii 

beneficiarului 

1 H 1/săptămână 

c. Scprijin pentru 

acordarea , plata unor 

servicii și obligații 

curente 

Plata facturilor de apă, 

gaz, telefon, întreținere și 

altele pentru beneficiar, 

precum și sprijin pentru 

asigurarea tratamentului 

medical lunar , asigurarea 

tratamentului medical 

lunar de specialitate 

1 H 1/lună 

d. Întreținerea curățeniei 

(în cameră, bucătărie și 

baie) 

Măturat sau aspirat, șters 

podelele, șters praf, 

igenizare obiecte 

sanitare) 

1 H 1/săptămână 

e. Spălatul rufelelor Spălatul rufelor murdare 

ale beneficiarului 

1 H 1/săptămână 

III. ALTE SERVICII 

a. Însoțirea beneficiarului 

pentru rezolvarea 

problemelor personale la 

diferite instituții 

Însoțirea beneficiarului 

pentru rezolvarea 

problemelor personale la 

diferite instituții 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

b. Însoțirea la plimbări, 

vizite 

Însoțirea beneficiarului la 

plimbări, vizite, în 

vederea prevenirii 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    

marginalizării 

Pachetele de servicii pentru cele trei categorii se vor plăti cu 30 lei/oră.  

III.Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 

încadrate în gradele de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000: 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

TIPUL   

SERVICIULUI 

DENUMIREA  

SERVICIULUI 

Limita max 

de 

timp/serviciu 

Frecvența 

acordării 

serviciului 

1.Servicii de bază 

I SERVICII DE  SUPORT 

a. Prepararea și servirea 

hranei 

- Prepararea hranei la 

domiciliul beneficiarului 

și strict pentru beneficiar 

atât cantitativ cât și 

calitativ 

 

1  H 1/ZI 

d. Întreținerea curățeniei 

(în cameră, bucătărie și 

baie) 

Măturat sau aspirat, șters 

podelele, șters praf, 

igenizare obiecte 

sanitare) 

1 H 1/săptămână 

e. Spălatul rufelelor Spălatul rufelor murdare 

ale beneficiarului 

1 H 1/săptămână 

III. ALTE SERVICII 

a. Însoțirea beneficiarului 

pentru rezolvarea 

problemelor personale la 

diferite instituții 

Însoțirea beneficiarului 

pentru rezolvarea 

problemelor personale la 

diferite instituții 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

b. Însoțirea la plimbări, 

vizite 

Însoțirea beneficiarului la 

plimbări, vizite, în 

vederea prevenirii 

marginalizării 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

Pachetele de servicii pentru cele trei categorii se vor plăti cu 30 lei/oră.  
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                                                                                                               ANEXĂ nr. 2 

                                                                                                           la  Proiect H.C.L. nr. 42 /15.07.2020 

        

CONTRIBUȚIA  

persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora 

 

NR. 

CRT. 

VENI NET LUNAR PROCENT DIN COSTUL 

INTEGRAL AL 

SERVICIULUI SUPORTAT 

DE BENEFICIAR 

1. Persoane vârstnice fără venituri 0% 

2. Între 704 lei – 880 1% 

3. Între 881 lei – 1.100 lei 2% 

4. Intre 1.101 lei – 1.350 lei 3% 

5. Între 1.351 lei – 1.600 lei 4% 

6. Între 1.601 lei – 1.850 lei 5% 

7. Între .1851 lei – 2.100 lei 6% 

8. Între 2.101 lei – 2.650 lei 7% 

9. Între 2.651 lei -3.200 lei 8% 

10. Între 3.2001 lei – 3.600 lei 10% 

11. Între 3.601 lei – 4.100 lei 13% 

12. Între 4.101 lei – 4.600 lei 15% 

13. Peste 4.601 lei 18% 

 

 Serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice fără venituri se asigură 

fără plata contribuției persoanelor vârstnice care , evaluate potrivit Grilei naționale de 

evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri, conform prevederilor art. 9, alin. 

(2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vărstnice , republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

         Contribuția persoanelor vârstnice care sunt și veteran de război, va fi redusă cu 50% 

din costul serviciilor sociale acordate. 

          Plata contribuției se face în luna curentă pentru luna următoare. 

 



 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

SECRETAR  GENERAL  AL COMUNEI  

Nr. 16.478/  15.07.2020 

 

 

 

 

 A V I Z 
la   Proiectul de hotărâre nr. 42/15.07.2020   privind aprobarea standardelor de 

cost pentru serviciile  sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor 

vârstnice  încadrate  în gradele de dependență IA, IB și IC , precum și stabilirea  

contribuției persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul 

acestora  
 

 
 
               Secretarul general al comunei  Bărcăneşti, judeţul Prahova, 
procedând, în conformitate cu prevederile art.  243 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare , la  Proiectul de hotărâre nr. 42/15.07.2020   privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile  sociale destinate îngrijirii la domiciliu a 

persoanelor vârstnice  încadrate  în gradele de dependență IA, IB și IC , precum și 

stabilirea  contribuției persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la 

domiciliul acestora , constată că sunt îndeplinite condiţiile de legalitate şi 
oportunitate prevăzute de  O.U.G. nr.57/2019  privind Codul administrativ  , 
cu modificările și completările ulterioare, şi   în consecinţa îl avizez favorabil  
în scopul  adoptării sale  de către Consiliul local al comunei Bărcăneşti, judeţul 
Prahova. 

 
 

SECRETAR    GENERAL  AL COMUNEI, 
Nicoleta Savu 

 
 

 

2 exp. 

n.s./n.s. 



 

 

 

REFERAT    DE    APROBARE 

la,, Proiectul de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile  sociale destinate 

îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice  încadrate  în gradele de dependență IA, IB și IC , precum 

și stabilirea  contribuției  persoanelor vârstnice pentru plata se4rviciilor acordate la domiciliul 

acestora’’ 

 

   

 Subsemnatul Valeriu Lupu, Primarul Comunei Barcanesti, va prezint spre analiza prevederile: 

- OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 797/2017  pentru aprobarea regulamentului – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor 

publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum  și a regulamentelor – 

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Grilei naționale de evaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobata prin H.G.R  nr. 886/2000 ; 

- H.G.R. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;, pentru sustinerea 

proinctului mai sus enuntat, prezint urmatoarele; 

Necesitatea si oportunitatea initrierii proiectului de hotarare le constituie in scopul stabilirii la nivelul comunei 

Bărcănești, a standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor 

vârstnice încadrate în gradele de dependență IA, IB, IC, IIA,  IIB,  IIC  și III A conform Grilei naționale de 

evaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R  nr. 886/2000, precum și stabilirea  

contribuției persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora se impune emiterea 

unei hotărâri a Consiliului Local Bărcănești prin care să se stabilească atât  standardele de cost pentru 

serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IA, 

IB, IC, IIA,  IIB,  IIC  și III A, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul raport, cât și 

contribuția persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, conform anexei nr. 2.  

  

  A.    Va propun urmatoarele Standarde de cost pentru serviciile prevazute in ANEXA 1; 

1.pentru servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele 

de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice pachetele de 

servicii  se vor plăti cu 30 lei/oră, dar nu mai mult de 20 ore pe saptamana. 

2.pentru  servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în 

gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, 

pachetele de servicii se vor plăti cu 30 lei/oră, dar nu mai mult de 20 ore pe saptamana.  

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

C O M U N A   B Ă R C Ă N E Ş T I 

P R I M Ă R I A 
Com.Bărcăneşti, sat Bărcăneşti str. Crinilor  

nr.108, jud. Prahova 

E-mail:primaria_barcanesti@yahoo.com 

 Nr.         16.474      din 15.07.2020 

 

 



           3.pentru servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele 

de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, pachetele de servicii 

se vor plăti cu 30 lei/oră, dar nu mai mult de 20  ore pe saptamana  

 B.   Contributia  persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora sun cuprinse in 

ANEXA 2. 

C.  De asemenea persoanele vârstnice care beneficiază de servicii sociale destinate îngrijirii la domiciliu sunt 

persoanele fără aparținători, vor opta pentru tipurile de servicii dorite. În caz de incapacitate mentakă sau 

motrică de a redacta opțiunea, aceasta va fi stabilită de reprezentantul legal al persoanei vârstnice. 

   

Fata de cele aratate mai sus consider ca este necesar urmatoarele: 

 

1.Aprobarea ,,Proiectului de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile  sociale destinate 

îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate  în gradele de dependență IA, IB și IC,  precum și 

stabilirea  contribuției  persoanelor vârstnice pentru plata se4rviciilor acordate la domiciliul acestora.’’ 

2. Aprobarea pachetelor de servicii  ce se vor plăti cu 30 lei/oră pentru  serviciile sociale destinate îngrijirea la 

domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IA, IB, IC, IIA,  IIB,  IIC  și III A 

conform Grilei naționale de evaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice, cuprinse in ANEXA1. 

3.Aprobarea procentelor din costul integral al serviciului suportat de beneficiar, sub forma de                        

contributiei a persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora, conform       

ANEXEI  2. 

4.Prevederile hotararii care se va adopta sa fie duse la indeplinire de Primarul Comunei Barcanesti si 

compartimentele de resort din cadreul aparatului de specialitate din subordinea sa. 

 

 

 

In speranta obtinerii aprobarii, va multumesc anticipat!  

 

 

 

 

     PRIMAR, 

VALERIU  LUPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APROB, 

          PRIMAR, 

                                                                               Valeriu Lupu 

 

 

R A P O R T     DE    S P E C I A L I T A T E 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea standardelor de cost pentru 

serviciile  sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice 

încadrate  în gradele de dependență IA, IB și IC , precum și stabilirea  contribuției  

persoanelor vârstnice pentru plata se4rviciilor acordate la domiciliul acestora 

 

   

  Având în vedere prevederile: 

- Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare, art. 102, alin. 

(1):  “Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii au obligația de a plăti o contribuție lunară 
pentru asigurarea serviciilor de îngrijire 1ocial1l la domiciliu și pentru asistarea și îngrijirea în centre 
rezidențiale, stabilită de către autoritățile administrației publice locale sau furnizorii privați care le 
administrează, cu respectarea condiției prevăzute la art. 91 alin. (2)”.; 
- Legea nr. 17/2000 privind asistența social a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 797/2017  pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale 

serviciilor publice de asistență social  și a structurii orientative de personal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G.R. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum  și a 

regulamentelor – cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Grilei naționale de evaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobata prin H.G.R  nr. 886/2000 ; 

- H.G.R. nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale care prevede  la 

art. 4, alin. (1), lit. d) standardul de cost pentru serviciile sociale destinate ingrijirii la domiciliu a 

persoanelor vârstnice. 

 

  În scopul stabilirii la nivelul comunei Bărcănești, a standardelor de cost pentru 

 serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate în gradele de 

dependență IA, IB, IC, IIA,  IIB,  IIC  și III A conform Grilei naționale de evaluare  a nevoilor 

persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R  nr. 886/2000, precum și stabilirea  contribuției  

persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora se impune emiterea unei 

hotărâri a Consiliului Local Bărcănești prin care să se stabilească atât  standardele de cost pentru 

serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate în gradele de 
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dependență IA, IB, IC, IIA,  IIB,  IIC  și III A, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezentul raport, cât și contribuția persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul 

acestora, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentul raport. 

  De asemenea persoanele vârstnice care beneficiază de servicii sociale destinate îngrijirii la 

domiciliu sunt persoanele fără aparținători, vor opta pentru tipurile de servicii dorite. În caz de 

incapacitate mentakă sau motrică de a redacta opțiunea, aceasta va fi stabilită de reprezentantul legal al 

persoanei vârstnice. 

   

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 Insp. Carmen- Mihaela Dumitru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      ANEXĂ nr. 1 

 

la Raportul de specialitate nr. 16.480/15.07.2020 

 

 

 

STANDARDELE   DE   COST 

pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice încadrate 

în gradele de dependență IA, IB, IC, IIA,  IIB,  IIC  și III A conform Grilei naționale de 

evaluare  a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R  nr. 886/2000 

 

 

1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate 

în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000: 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

TIPUL   SERVICIULUI DENUMIREA  

SERVICIULUI 

Limita max de 

timp/serviciu 

Frecvența 

acordării 

serviciului 

1.Servicii de bază 

1. IGIENA CORPORALĂ 

a. Toaleta generală și parțială - Ajutor la dezbrăcat/îmbrăcat 

- Schimbat lenjerie corp, pat 

- Spălat pe corp și cap 

- Igenizare cadă înainte și după 

folosire 

1 H 1/ZI 

II SERVICII DE  SUPORT 

a. Prepararea și servirea hranei - Prepararea hranei la 

domiciliul beneficiarului și 

strict pentru beneficiar atât 

cantitativ cât și calitativ 

- Așezarea și servirea hranei 

- Ridicarea mesei și spălarea 

vaselor folosite de beneficiar 

1,5  H 2/ZI 

b. Efectuarea de cumpărături Efectuarea unor cumpărături, 

conform listei, din banii 

beneficiarului 

2H 2/săptămână 

c. Scprijin pentru acordarea , 

plata unor servicii și obligații 

curente 

Plata facturilor de apă, gaz, 

telefon, întreținere și altele 

pentru beneficiar, precum și 

sprijin pentru asigurarea 

tratamentului medical lunar , 

asigurarea tratamentului 

medical lunar de specialitate 

2 H 2/lună 

d. Întreținerea curățeniei (în 

cameră, bucătărie și baie) 

Măturat sau aspirat, șters 

podelele, șters praf, igenizare 

obiecte sanitare) 

2 H 1/săptămână 

e. Spălatul rufelelor Spălatul rufelor murdare ale 2H 1/săptămână 



beneficiarului 

III. ALTE SERVICII 

a. Însoțirea beneficiarului pentru 

rezolvarea problemelor 

personale la diferite instituții 

Însoțirea beneficiarului pentru 

rezolvarea problemelor 

personale la diferite instituții 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

b. Însoțirea la plimbări, vizite Însoțirea beneficiarului la 

plimbări, vizite, în vederea 

prevenirii marginalizării 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

Pachetele de servicii pentru cele trei categorii se vor plăti cu 30 lei/oră.  

 

 

II. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 

încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de 

evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000: 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

TIPUL   SERVICIULUI DENUMIREA  

SERVICIULUI 

Limita max de 

timp/serviciu 

Frecvența 

acordării 

serviciului 

1.Servicii de bază 

1. IGIENA CORPORALĂ 

a. Toaleta generală și parțială - Ajutor la dezbrăcat/îmbrăcat 

- Schimbat lenjerie corp, pat 

- Spălat pe corp și cap 

- Igenizare cadă înainte și după 

folosire 

30 min 1/ZI 

II SERVICII DE  SUPORT 

a. Prepararea și servirea hranei - Prepararea hranei la 

domiciliul beneficiarului și 

strict pentru beneficiar atât 

cantitativ cât și calitativ 

- Așezarea și servirea hranei 

- Ridicarea mesei și spălarea 

vaselor folosite de beneficiar 

45 min 2/ZI 

b. Efectuarea de cumpărături Efectuarea unor cumpărături, 

conform listei, din banii 

beneficiarului 

1 H 1/săptămână 

c. Scprijin pentru acordarea , 

plata unor servicii și obligații 

curente 

Plata facturilor de apă, gaz, 

telefon, întreținere și altele 

pentru beneficiar, precum și 

sprijin pentru asigurarea 

tratamentului medical lunar , 

asigurarea tratamentului 

medical lunar de specialitate 

1 H 1/lună 

d. Întreținerea curățeniei (în 

cameră, bucătărie și baie) 

Măturat sau aspirat, șters 

podelele, șters praf, igenizare 

obiecte sanitare) 

1 H 1/săptămână 

e. Spălatul rufelelor Spălatul rufelor murdare ale 1 H 1/săptămână 



beneficiarului 

III. ALTE SERVICII 

a. Însoțirea beneficiarului pentru 

rezolvarea problemelor 

personale la diferite instituții 

Însoțirea beneficiarului pentru 

rezolvarea problemelor 

personale la diferite instituții 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

b. Însoțirea la plimbări, vizite Însoțirea beneficiarului la 

plimbări, vizite, în vederea 

prevenirii marginalizării 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

Pachetele de servicii pentru cele trei categorii se vor plăti cu 30 lei/oră.  

 

 

II. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 

încadrate în gradele de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a 

nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin H.G.R. nr. 886/2000: 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

TIPUL   SERVICIULUI DENUMIREA  

SERVICIULUI 

Limita max de 

timp/serviciu 

Frecvența 

acordării 

serviciului 

1.Servicii de bază 

I SERVICII DE  SUPORT 

a. Prepararea și servirea hranei - Prepararea hranei la 

domiciliul beneficiarului și 

strict pentru beneficiar atât 

cantitativ cât și calitativ 

 

1  H 1/ZI 

d. Întreținerea curățeniei (în 

cameră, bucătărie și baie) 

Măturat sau aspirat, șters 

podelele, șters praf, igenizare 

obiecte sanitare) 

1 H 1/săptămână 

e. Spălatul rufelelor Spălatul rufelor murdare ale 

beneficiarului 

1 H 1/săptămână 

III. ALTE SERVICII 

a. Însoțirea beneficiarului pentru 

rezolvarea problemelor 

personale la diferite instituții 

Însoțirea beneficiarului pentru 

rezolvarea problemelor 

personale la diferite instituții 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

b. Însoțirea la plimbări, vizite Însoțirea beneficiarului la 

plimbări, vizite, în vederea 

prevenirii marginalizării 

GRATUIT În funcție de 

nevoile 

beneficiarului 

Pachetele de servicii pentru cele trei categorii se vor plăti cu 30 lei/oră.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXĂ nr. 2 

 

la Raportul de specialitate nr. 16.480/15.07.2020 

 

CONTRIBUȚIA  

persoanelor vârstnice pentru plata serviciilor acordate la domiciliul acestora 

 

 

 
NR. 

CRT. 

VENI NET LUNAR PROCENT DIN COSTUL 

INTEGRAL AL SERVICIULUI 

SUPORTAT DE BENEFICIAR 

1. Persoane vârstnice fără venituri 0% 

2. Între 704 lei – 880 1% 

3. Între 881 lei – 1.100 lei 2% 

4. Intre 1.101 lei – 1.350 lei 3% 

5. Între 1.351 lei – 1.600 lei 4% 

6. Între 1.601 lei – 1.850 lei 5% 

7. Între .1851 lei – 2.100 lei 6% 

8. Între 2.101 lei – 2.650 lei 7% 

9. Între 2.651 lei -3.200 lei 8% 

10. Între 3.2001 lei – 3.600 lei 10% 

11. Între 3.601 lei – 4.100 lei 13% 

12. Între 4.101 lei – 4.600 lei 15% 

13. Peste 4.601 lei 18% 

 

 Serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice fără venituri se asigură fără plata 

contribuției persoanelor vârstnice care , evaluate potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice, nu au venituri, conform prevederilor art. 9, alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a 

persoanelor vărstnice , republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Contribuția persoanelor vârstnice care sunt și veteran de război, va fi redusă cu 50% din costul 

serviciilor sociale acordate. 

 

 Plata contribuției se face în luna curentă pentru luna următoare 
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