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Cadrul legal de înfiinţare, organizare si funcţionare
Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, functioneaza cu 

respectarea prevederilor cadrului general de organizare si funcţionare a serviciilor sociale, 
reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările 
ulterioare, precum si de Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor 
vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si a altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului.

Standard minim de calitate aplicabil:Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au părăsit sistemul de 
protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum si 
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat si cantinele 
sociale.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau este o institutie de interes public cu 
personalitate juridica in subordinea Consiliului Local Bacau, cu rolul de a asigura la nivel 
local aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala a persoanelor vârstnice prin 
creşterea sanselor recuperării si integrării acestora in familie ori in comunitate si de a 
acorda sprijin si asistenta pentru prevenirea situatiilor ce pun in pericol securitatea 
persoanelor vârstnice.

Serviciul social "Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau”, functioneaza cu un 
număr total de 210 de locuri, cu rezidenta permanenta.

Scopul serviciului social al “Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau" este 
furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice in conformitate cu Legea nr 17/2000, 
legea privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata si actualizata, Legea 
nr.292/2011 a asistentei sociale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau asigura si garanteaza un 
standard de viata care sa corespunda nevoilor celor vârstnici; asigurarea unei batraneti 
demne si sigure; socializarea persoanelor de varsta a treia, prin atragerea lor in activitati 
culturale, turism,etc.; integrarea sociala a beneficiarilor in institutie si in comunitatea locala; 
prevenirea degradarii si intretinerea psiho-fizica; stimularea apropierii servicilor sociale de 
problematica vârstnicilor in vederea armonizarii condiţiilor de viata.

Obiectul de activitate al serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau 
consta in acordarea de servicii sociale specializate in:

• găzduire pe perioada nedeterminata/determinata;
• prepararea si servirea hranei;



• asistenta medicala si ingrijire;
• asistenta paleativa;
• consiliere de specialitate;
• activitati de socializare si petrecerea timpului liber.
Misiunea Căminului pentru Persoane Vârstnice este creşterea calitatii vieţii 

persoanelor de varsta a treia din municipiul Bacau, asigurarea unui trai normal zi de zi 
pentru beneficiari, sprijinul in menţinerea autonomiei si independentei personale, precum 
si asigurarea posibilităţii de afirmare proprie a vârstnicilor.

Căminul pentru persoane vârstnice Bacau are urmatoareie obiective principale:
a) sa asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie si 

siguranţa;
b) sa ofere condiţii de ingrijire care sa respecte identitatea, integritatea si demnitatea 

persoanei vârstnice;
c) sa permită menţinerea sau ameliorarea capacitatilor fizice si intelectuale ale 

persoanelor vârstnice;
d) sa stimuleze participarea persoanelor vârstnice îa viata sociala;
e) sa faciliteze si sa încurajeze legaturile înterumane, inclusiv cu familiile persoanelor 

vârstnice;
f) sa prevină si sa trateze consecinţele legate de procesul de imbatranire;
g) sa incheie convenţii de parteneriat si sa iniţieze colaborari cu alte autoritati locale, 

institutii publice si private, pentru furnizarea serviciilor sociale de ingrijire in cămin, 
in condiţiile legale;

h) sa asigure condiţii adecvate pentru promovarea si protejarea sanatatii, a condiţiilor 
de viata ale beneficiarilor, respectiv de munca ale angajaţilor.

Principiile care stau la baza acordarii serviciului social
Serviciul social Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau se organizeaza si 

functioneaza cu respectarea principiilor generale care guverneaza sistemul naţional de 
asistenta sociala, precum si a principiilor specifice care stau la baza acordarii serviciilor 
sociale prevăzute in legislaţia specifica, in convenţiile internaţionale ratificate prin lege si in 
celelalte acte internaţionale in materie, la care Romania este parte, precum si in 
standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale in cadrul Căminul 
pentru Persoane Vârstnice Bacau sunt urmatoareie:

a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului persoanei vârstnice;
b) protejarea si promovarea drepturilor persoanelor vârstnice in ceea ce priveşte 

egalitatea de sanse si tratament, participarea egala, autodeterminarea, autonomia 
si demnitatea personala si întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii si pozitive cu 
privire la persoanele beneficiare;

c) asigurarea protectiei împotriva abuzului si exploatarii persoanei beneficiare;
d) d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fara capacitate de exerciţiu in realizarea si exercitarea 

drepturilor lor;
f) asigurarea in mod adecvat a unor modele de rol si statut social, prin încadrarea in 

unitate a unui personal mixt;
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare si luarea in considerare a acesteia, 

tinandu-se cont, dupa caz, de varsta si de gradul sau de maturitate, de 
discernamant si capacitate de exerciţiu;

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale persoanei vârstnice si a contactelor 
directe, dupa caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum si cu alte persoane 
fata de care acesta a dezvoltat legaturi de ataşament;

i) promovarea unui model familial de ingrijire a persoanei beneficiare;
j) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a persoanei beneficiare;
k) preocuparea permanenta pentru identificarea soluţiilor de integrare in familie sau, 

dupa caz, in comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, in 
baza potenţialului si abilitaţilor persoanei beneficiare de a trai independent;



I) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare si a implicării active 
a acestora in soluţionarea situatiilor de dificultate;

m) asigurarea unei interventii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
n) asigurarea confidentialitatii si a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilitatii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea 

propriilor capacitati de integrare sociala si implicarea activa in soluţionarea 
situatiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p) colaborarea căminului cu serviciul public de asistenta sociala, precum si cu 
celelalte entitati de specialitate investite cu atributii in domeniu.

Beneficiarii serviciilor sociale
Beneficiarii servicii lor sociale acordate in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau 

sunt persoanele vârstnice aflate in situatii de dificultate sau in risc de excluziune sociala, 
admise in centru dupa criterii de eligibilitate stabilite de prezentul regulament, cu 
respectarea legislaţiei specifice si a misiunii centrului.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate in Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau 
sunt:
a) persoanele vârstnice internate la cerere, care au împlinit varsta potrivit legii varsta 
legala de pensionare ia momentul depunerii cererii si au nevoie de servicii sociale, singur 
sau cu familia, in limita locurilor disponibile in ordinea de prioritati stabilita de Legea 
nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare. In Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau nu pot fi internate 
persoane cu afecţiuni psihice sau medicale care ar periclita buna desfasurare a activitatii 
sociale in unitate si ar pune in pericol sanatatea si integritatea celorlalţi beneficiari. De 
asemenea, nu pot fi admise persoane cu tulburări de comportament, precum si persoane 
care au savarsit infracţiuni de natura a le face incompatibile cu integritatea in colectivitate.
b) persoanele vârstnice singure sau cu soţul, aflate in situatii de dificultate sau in risc de 
excluziune sociala, admise in cămin dupa criterii de eligibilitate, cu respectarea legislaţiei 
speciale in vigoare. Vârstnicii care solicita servicii sunt evaluaţi pe baza Grilei naţionale de 
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice fiind încadraţi intr-un grad de dependenta.
c)persoanele vârstnice încadrate intr-un grad de dependenta:

gradul IA - persoanele care si-au pierdut autonomia mentala, corporala, 
locomotorie, sociala si pentru care este necesara prezenta continua a personalului 
de îngrijire;
gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt in 
totalitate alterate si care necesita supraveghere si îngrijire medicala pentru marea 
majoritate a activitatilor vieţii curente, noapte si zi;
gradul IC - persoanele cu tulburări mentale grave (demente), care si-au conservat 
in totalitate sau in mod semnificativ facultatile locomotorii, precum si unele gesturi 
cotidiene pe care le efectueaza numai stimulate; 
gradul IIA - persoanele care si-au conservat autonomia mentala si parţial 
autonomia locomotorie, dar care necesita ajutor zilnic pentru unele dintre
activitatile de baza ale vieţii de zi cu zi;i '

gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat in 
picioare, dar care, o data ridicate, se pot deplasa in interiorul camerei de locuit si 
necesita ajutor parţial pentru unele dintre activitatile de baza ale vieţii de zi cu zi; 
gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie 
ajutate pentru activitatile de igiena corporala si pentru activitatile instrumentale; 
gradul IIIA - persoanele care se deplaseaza singure in interiorul locuinţei, se 
alimenteaza si se imbraca singure, dar care necesita un ajutor regulat pentru 
activitatile instrumentale ale vieţii de zi cu zi;
gradul IIIB - persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua singure 
activitatile vieţii cotidiene.



Condiţiile de acces/admitere in centru sunt urmatoareie
In Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau pot fi institutionalizate personae 

vârstnice, care potrivit legii au împlinit varsta legala de pensionare si care au domiciliul 
stabil in municipiul Bacau.

Potrivit prevederilor din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor 
vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, îngrijirea persoanelor 
vârstnice in Cămin poate fi dispusa cu titlu de excepţie pentru personae care:
a) nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, 
potrivit dispoziţiilor legale in vigoare;
b) nu au locuinţa si nici posibilitatea de a-si asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor 
proprii;
c) nu realizeaza venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii 
necesare;
d) nu se pot gospodari singure sau necesîta ingrijire specializata;
e) exista locuri disponibile in cămin;
f) se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile sociomedicale, datorita bolii ori stării 
fizice sau psihice.

Accesul unei persoane vârstnice in cămin se face avandu-se in vedere urmatoareie 
criterii de prioritate:
a) necesita ingrijire medicala permanenta deosebita, care nu poate fi asigurata la 
domiciliu;
b) nu se poate gospodari singura;
c) este lipsita de sustinatori legali sau aceştia nu pot sa isi indeplineasca obligaţiile datorita 
stării de sanatate sau situatiei economice si a sarcinilor familiale;
d) nu are locuinţa si nu realizeaza venituri proprii.

Drepturile si obligaţiile beneficiarilor de servicii sociale 
Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Căminul pentru Persoane 

Vârstnice au urmatoareie drepturi:
1 .De a fi informaţi ei si reprezentanţii lor, asupra:

• drepturilor si responsabilităţilor lor in calitate de beneficiari ai serviciilor centrului si 
de a fi consultati cu privire la toate deciziile care ii privesc;

• serviciilor sociale oferite si modificările intervenite in acordarea lo r;
• oportunitatilor acordarii altor servicii sociale si lista furnizorilor acestor servicii;
• regulamentulelor interne si procedurilor unitatii.
2.De a-si desfasura viata intr-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional si intim;
3.De a decide si a-si asuma riscurile in mod direct sau prin reprezentant! legali in toate 

aspectele vieţii lor si de a-si exprima liber opţiunile;
4.De a gândi si acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, 

conform potenţialului si dorinţelor personale;
5.De a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;
6.De a beneficia de serviciile mentionate in contractul de furnizare servicii;
7.De a li se pastra toate datele personale in siguranţa si confidenţialitate: excepţiile de 

la regula sunt consemnate in scris in acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor;
8. De a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploatati;
9.De a face sugestii si reclamaţii fara teama de consecinţa;

10.De a nu fi exploatati economic privind banii, proprietăţile sau sa le fie pretinse sume 
băneşti ce depasesc taxele convenite pentru servicii;

11.De a nu li se impune restrictii de natura fizica sau psihica, in afara celor stabilite de 
medic sau alt personal calificat, precum si a celor convenite prin contractul de acordare 
servicii;

12.De a practica cultul religios dorit;
13.De a beneficia de intimitate si demnitate;



14.De a-si manifesta si exercita liber orientările si interesele culturale, etnice, 
religioase,sexuaIe, conform legii;

15.De a-si dezvolta talentele si abilitatile; de a fi sprijiniţi pentru desfasurarea activitatilor 
lucrative;

16.De a-si utiliza asa cum doresc lucrurile personale;
17.De a-si gestiona asa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de 

restrictie legala sau daca exista acorduri scrise intre centru si beneficiar/reprezentantul 
sau legai privind gestionarea banilor si bunurilor beneficiarilor;

18.De a se implica si a participa Ia toate deciziile care ii privesc in furnizarea serviciilor 
sociale si de a participa la evaluarea serviciilor primite;

19.De a nu desfasura activitati lucrative, aducatoare de venituri pentru centru, împotriva 
voinţei lor;

20.De a fi informaţi la zi, in mod complet si accesibil, in format clasic sau adaptat, despre 
procedurile aplicate in centru si de a-si putea exprima liber opiniile in legătură cu acestea;

21 .De a fi informaţi cu privire la toate activitatile desfasurate in centru;
22.De a fi consultati cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele 

servicii in anumite circumstanţe stabilite prin contractul de servicii;
23.De a fi tratati si de a avea acces la servicii, fara discriminare;
24.De a fi tratati individualizat, pentru o valorizare maximala a potenţialului personal;
25.De a fi informaţi cu privire la starea lor de sanatate;
26.De a avea acces la informaţiile continte in propriul dosar;
27.De a accesa toate spatiile si echipamentele comune;
28. De a li se asigura continuitatea serviciilor furnizate atata timp cat se menţin condiţiile 

care au generat situatia de dificultate
Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate in Căminul pentru Persoane 

Vârstnice au urmatoarele obligaţii:
1.Sa furnizeze informaţiile corecte cu privire la identitate, situatie familiala, sociala, 
medicala si economica si sa permită verificarea veridicităţii acestora;
2. Sa participe, in raport cu varsta si situatia de dependenta, la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale ; sa respecte termenele si activitatile stabilite in cadrul planului 
individualizat de asistenta si îngrijire;
3.Sa contribuie, el sau sustinatorii legali, in conformitate cu legislaţia in vigoare, la plata 
serviciilor sociale furnizate;
4.Sa comunice orice modificare intervenita in legătură cu situatia socio-medicala 
personala;
5.Sa respecte programul de masa care este afişat in unitate pentru toate mesele servite ; 
servirea mesei se va face numai in sala de mese, excepţie facand situatiile in care 
beneficiarul, din motive de sanatate, nu poate lua masa in cantina ;
6.Sa respecte orele limita de intrare in unitate si respecte programul de vizita al 
apartinatorilor;

7.Sa nu consume băuturi alcoolice in unitate si in afara acesteia, sa nu intre in stare 
de ebrietate in unitate; sa nu introducă si sa nu faciliteze introducerea de băuturi alcoolice 
in unitate ; sa nu detina/utilizeze arme albe, dispozitive, substante care ar putea pune in 
pericol siguranţa lor, a celorlalţi beneficiari sau a personalului angajat 
8.Sa răspundă de integritatea, buna intretinere si folosire a bunurilor unitatii primite in 
folosinţa ; in cazul in care bunurile primite si care fac parte din patrimoniul unitatii vor fi 
distruse, deteriorate din vina personala sau neglijenta, beneficiarul va suporta plata 
contravalorii acestora;
9.Sa se supună oricăror examene medicale recomandate de medicii unitatii si sa respecte 
condiţiile de igiena impuse de către unitate.
10.Sa nu introducă in unitate si in camera in care locuieşte bunuri personale fara 
aprobarea conducerii centrului;
11 .Sa respecte personalul angajat al centrului, pe ceilalţi beneficiari, iar in formele de 
adresare sa nu folosesca injurii, cuvinte jignitoare la adresa acestora ;
12.In situatiile conflictuale se obliga sa anunţe conducerea unitatii sau personalul de 
serviciu despre acestea si sa nu-si rezolve prin mijloace si forte proprii situatiile 
conflictuale ivite ;



13.Sa accepte sa locuiasca in camera cu alti beneficiari in limita capacitatii normale a 
spaţiului de locuit; sa fie de acord cu hotararea conducerii de a se muta din camera cand 
situatia o impune ;
14.Sa respecte regimurile alimentare prescrise de medicii unitatii in funcţie de diagnosticul 
medical, sa accepte meniul alimentar zilnic asigurat de catre unitate, meniu care este 
stabilit in funcţie de dispoziţiile legale in vigoare si de alocaţia zilnica legala de hrana ;
15. Sa nu fumeze in incinta unitatii, in camera sau pe holuri;
16.Sa nu înstrăineze bunurile primite in folosinţa de la unitate, sa nu le comercializeze, sa 
nu înstrăineze alimentele primite de la unitate ca alocaţie zilnica de hrana;
17. Sa păstreze liniştea in camîn pe toata durata zilei si in special in intervalele orare de 
odihna;
18.Sa respecte regulamentul intern al beneficiarilor, normele de disciplina si de 
convieţuire in centru precum si alte condiţii dispuse de conducerea centrului;
19. Sa respecte clauzele contractelor si angajamentelor asumate in relaţia cu centrul 
rezidenţial;
20.învoirea din unitate se face pe baza de cerere scrisa, cu respectarea procedurilor 
interne ale unitatii;
21 .Sa faca solicitare scrisa de externare din centru cu cel puţin 30 de zile inaintea plecării; 
22.Restrictionarea deplasarii beneficiarului in afara centrului se face la recomandarea 
medicului sau a personalului de conducere ;
23.Se obliga sa respecte prevederile prezentului regulament si alte condiţii impuse prin 
regulamentul intern sau dispuse de conducerea unitatii.

Scopul institutiei este asigurarea, în regim rezidenţial a ansamblului de activităti -  
servicii sociale, servicii socio-medicale si servicii medicale -  realizate pentru a răspunde 
nevoilor identificate, în vederea depăşirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale si creşterii calitatii vieţii 
persoanelor vârstnice din Bacau

Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau asigura la nivel local aplicarea politicilor 
si strategiilor natonale de asistentă socială a persoanelor vârstnice prin creşterea sanselor 
recuperării si integrării acestora în familie ori în comunitate si de a acorda sprijin si 
asistenta situatiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor vârstnice.
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