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SERVICIUL PENTRU ÎNGRIJIRE DE TIP REZIDENŢIAL ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE
Nr. 138832/473/IC/19.10.2019

„ Informare privind analiza situaţiei căminelor pentru 

persoane vârstnice din judeţul Bacău ”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Bacău prin serviciile sale urmăreşte direcţiile de 

dezvoltare globală a politicilor sociale în domeniu, şi are permanent în vedere, în principal:

• Respectarea drepturilor omului şi asigurarea libertăţilor fundamentale pentru 

persoanele vârstnice;

• Promovarea unei vieţi sănătoase, active, sigure, împlinite, decente şi demne;

• Promovarea unui sistem coerent, coordonat şi integrat de asistenţă socială;

• Combaterea riscului de excluziune socială şi creşterea calităţii vieţii persoanelor 

vârstnice;

• întărirea cadrului administrativ şi instituţional la nivel local;

• îmbunătăţirea cadrului legislativ;

• Stabilirea unui sistem de finanţare apt să asigure dezvoltarea măsurilor de asistenţă 

socială pentru persoanele vârstnice;

• Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale;

• Susţinerea implicării active a persoanelor vârstnice în viaţa societăţii.

Bătrâneţea a început să fie considerată din ce în ce mai mult un risc de dependenţă şi de 

excluziune socială. Ca atare, protecţia socială a persoanelor vârstnice se regăseşte ca temă 

prioritară.

Asistenţa socială pentru persoanele vârstnice se realizează prin servicii şi prestaţii sociale. 

Beneficiază de prevederile Legii 17/2000 republicată persoana vârstnică (ce a împlinit vârsta de 

pensionare stabilită de lege) aflată în una din următoarele situaţii:

nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei/unor persoane obligate la aceasta conform 

dispoziţiilor legale

nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţii de locuit pe baza resurselor 

proprii;
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nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii 

necesare;

nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării 

fizice sau psihice.

Asistenţa socială se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a reprezentantului 

legal al acesteia, a instanţei judecătoreşti, a personalului de specialitate din cadrul consiliului 

local, a unităţilor administrativ teritoriale, al poliţiei, organizaţiei pensionarilor, a unităţilor de cult 

recunoscute în România sau a organizaţiilor care au ca obiect de activitate asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice.

în judeţul Bacău sunt în evidenţa instituţiei noastre un număr de 7966 de persoane 

vârstnice cu handicap, neinstituţionalizate, aflate în familie.

Persoane vârstnice cu handicap din judeţul Bacău, în total 8155 :

• Gradul 1 -3531

• Gradul 11-3917

• Gradul III -  668

• Gradul IV -  39.
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D.G.A.S.P.C. Bacău oferă persoanelor vârstnice servicii specializate, în sistemul de tip 

rezidenţial.

Pentru persoanele adulte, în subordinea D.G.A.S.P.C. Bacău, funcţionează 12 centre 

rezidenţiale de protecţie specială, din care un singur centru este destinat pentru persoane vârstnice 

fară handicap respectiv Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Răchitoasa.

In prezent în cadrul centrelor rezidenţiale pentru adulţi beneficiază de serviciile sociale 

863 de persoane din care 189 sunt persoane vârstnice cu handicap.



Numărul personelor vârstnice instituţionalizate în centrele rezidenţiale pentru adulţi din
cadrul D.G.A.S.P.C. Bacău
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H  CRRN RACACIUNI

□  CIAPV RACHITOASA

Centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap oferă persoanelor vârstnice 

următoarele servicii:

• găzduire

• servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive

• asistenţa medicală şi îngrijire personală

• servicii de recuperare şi reabilitare:

• kinetoterapie; fizioterapie; masaj

• asistenţa psihologică

• terapie ocupaţională/ergoterapie/activitati educaţionale

• reintegrare familială şi comunitară

Centrul pentru persoane vârstnice este situat în Comuna Răchitoasa, sat Răchitoasa, 

într- un cadru natural deosebit în aproprierea centrului administrativ al comunităţii, la 60 km 

distanţă faţă de Municipiul Bacău, accesul facându-se pe DJ 241.

în prezent centrul este împărţit în 2 compartimente, ambele având o capacitate de 50 

de locuri: unul pentru persoane vârstnice cu dizabilităţi şi unul pentru persoane vârstnice, 

beneficiază de protecţie specială un număr de 76 de beneficiari, fiind disponibile pentru 

instituţionalizare un număr de 24 de locuri.

C.l.A.P.V. Răchitoasa asigură servicii conform contractului de servicii, în vederea 

prevenirii situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor vârstnice instituţionalizate precum şi 

pentru reintegrarea acestora în familie şi societate.

Centrul desfaşoară activităţi şi întreprinde demersuri pentru implementarea tuturor 

standardelor specifice de calitate şi creşterea calităţii serviciilor oferite rezidenţilor. Eficienţa 

serviciilor furnizate beneficiarilor depinde de asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, 

îndeplinirea obiectivelor stabilite fiind condiţionată de acestea.



Centrul de îngrijire si Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Răchitoasa acordă 

beneficiarilor, conform Deciziei de acreditare nr. 3468/12.10.2016, următoarele servicii cu 

caracter specializat:

> servicii de îngrijire socio-medicale de natură socială;

> servicii de îngrijire socio-medicale

> promovarea relaţiilor sociale;

> găzduire

> servicii de asigurare a hranei şi suplimentelor nutritive;

> reintegrare comunitară;

> servicii de îngrijire paliativă;

> consiliere socială;

> kinetoterapie;

> ergoterapie

> consiliere psihologică.

Centrul oferă:

• spaţii amenajate corespunzător pentru oferirea unor condiţii decente de locuit, a unei ambianţe 

familiale, asigurându-se un mediu curat, igienic, protejat contra riscului infecţiilor;

• spaţii igienico-sanitare suficiente (toalete, băi, duşuri) separate pe sexe, dotate corespunzător;

• spaţii pentru prepararea şi servirea hranei care corespund cerinţelor de accesibilitate, 

siguranţă, igienă şi confort;

• spaţii pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de îngrijire ( hrănire, igienă personală, 

supraveghere şi menţinere a sănătăţii, medicaţie);

• spaţii comune suficiente, sigure, accesibile, funcţionale şi confortabile (spaţii de recreare, 

spaţii de activităţi de recuperare-socializare, ergoterapie);

• spaţii pentru socializarea beneficiarilor în vederea reintegrării familiale şi comunitare a 

acestora.

în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor vârstnice din centru se oferă programe 

şi activităţi prin care acestea, participă activ la procesul de asigurare a unor condiţii optime de 

viaţă şi recreere. Astfel sunt organizate periodic plimbări în parcuri şi la mănăstiri. în cadrul 

programelor de ergoterapie, persoanele vârstnice desfaşoară activităţi de lucru manual, 

meloterapie şi socializare.

Costul mediu lunar de întreţinere în baza căruia se stabileşte contribuţia de întreţinere 

datorată de către persoanele vârstnice rezidente în Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Vârstnice Răchitoasa şi/sau de susţinătorii legali, este, conform Hotărârii Consiliului 

Judeţean Bacău nr. 158/2009, în cuantum de 749 lei/lună/beneficiar.

Conform art. 25 din Legea 17/2000 republicată în 2010, contribuţia beneficiarului 

persoană vârstnică pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:



a) persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia lunară 

de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fară a 

se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin.

b) dacă în urma aplicarii procentului de 60% la valoarea pensiei beneficiarului nu se acoperă 

în totalitate suma de 749 lei, diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei 

lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite 

în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 

lei, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Pentru persoanele vârstnice obligate la plata contribuţiei se iau în considerare toate 

veniturile nete provenind din salarii şi din alte drepturi salariale, pensie, ajutor de şomaj, ajutor de 

integrare profesională etc.

Nivelul contribuţiei de întreţinere în CIAPAD Rachitoasa, datorată de beneficiari vârstnici 

cu dizabilităţi sau de susţinătorii acestora este de 900 lei / beneficiar conform Ordinului 1887/2016.

Persoanele cu handicap grav psihic şi/sau mintal asistate în centrele rezidenţiale publice 

pentru persoane adulte cu handicap şi susţinătorii legali ai acestora sunt scutite de la plata 

contribuţiei lunare de întreţinere, conform Art. 94A1 (1) din OUG nr.51/2017.

Cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere se stabileşte la admiterea în centru de către 

persoanele responsabile şi se consemnează în Contractul de Servicii/Actul Adiţional şi 

angajamentul de plată.

Modul de calcul al contribuţiei lunare de întretinere conform prevederilor Ordinului 

1887/2016, Ordinului 623/02.05.2017 şi OUG 51/30.06.2017 este :

1.Pentru persoana instituţionalizată:

a) din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale persoanei 

asistate, aflate în executare;

b) din suma rămasă se deduce 30%, care se lasă la dispoziţia persoanei asistate, pentru 

cheltuieli personale, dar nu mai puţin de 300 lei în cazul persoanelor asistate care realizează venituri 

salariale;

c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care persoana asistată îi 

întreţine efectiv - soţ, soţie, copii (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au 

venituri proprii şi nu beneficiază de asistenţă socială în instituţii rezidenţiale de asistenţă socială, 

stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată se 

stabileşte drept cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere stabilit în sarcina persoanei asistate.

Persoanele asistate care realizează venituri salariale vor plăti din contribuţia lunară de 

întreţinere următoarele procente: în primul an 80%, în al doilea an 85%, în al treilea an 90%, în al 

patrulea an 95%, iar din al cincilea an 100%.



2. La stabilirea cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina altor persoane 

decât cea asistată, respectiv în sarcina susţinătorilor legali, când acestea nu au venituri proprii sau 

veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, se procedează după 

cum urmează:

a) din veniturile nete medii lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii 

legale de întreţinere, aflate în executare;

b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali îi au 

efectiv în întreţinere;

c) în raport cu suma astfel rezultată la lit. b), care reprezintă venitul mediu net lunar pe o 

persoană, se stabileşte cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorat de susţinătorul legal al 

persoanei asistate.

Susţinătorii legali ai adulţilor cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru 

persoane adulte cu handicap, care pot datora contribuţia lunară de întreţinere, sunt:

- soţul pentru soţie sau, după caz, soţia pentru soţ,

- copiii pentru părinţi,

- părinţii pentru copii, conform Art. 94A2 din OUG nr.51/2017.

Prin convenţia de colaborare nr. 35473/05.04.2018 încheiată între D.G.A.S.P.C Bacău şi 

Fundaţia Principesa Margareta a României, s-a demarat proiectul ’’Telefonul Vârstnicului”, vine ca 

răspuns la problema îmbătrânirii populaţiei, fenomen în creştere atât la nivel mondial şi european, 

cât şi la nivel naţional. Peste 3,6 milioane de persoane din populaţia totală a României este 

reprezentată de persoane cu vârsta de peste 65 ani, conform Institutului Naţional de Statistică.

Telefonul Vârstnicului este o linie telefonică gratuită şi confidenţială, destinată vârstnicilor 

din România. La numărul de telefon 0800 460 001 pot suna vârstnici care au nevoie de informare şi 

consiliere socială, dar şi dacă se simt singuri, din pricina izolării sociale foarte răspândite printre 

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

Linia telefonică gratuită 0800 460 001 este disponibilă între 08.00 si 20.00, de luni până 

vineri şi sâmbăta, între 08:00 şi 16:00. Dincolo de ALO, o voce caldă şi înţelegătoare oferă un 

răspuns şi o vorbă bună persoanelor în vârstă, care au nevoie de o informaţie practică sau, pur şi 

simplu, vor să stea de vorbă cu cineva care îi ascultă.

Pe lângă problemele financiare şi cele medicale, categoria de populaţie cu vârsta de peste 

65 ani întâmpină două mari probleme: singurătatea şi accesul limitat la informaţie. Acestea sunt 

cauzate atât de fenomenele sociale de izolare şi discriminare a persoanelor vârstnice, cât şi de 

migraţia accentuată din ultimii ani a familiilor tinere. în plus, maladiile modeme, precum cancerul, 

fac multe victime în rândul populaţiei tinere, lăsând vârstnicii iară copii, rude sau prieteni (grup de 

suport şi sursă de informare) şi contribuind la izolarea socială a acestora.

Accesul limitat la informaţii este cauzat şi de incapacitatea vârstnicilor de informare prin 

mijloace modeme şi inadaptarea la societatea comunicaţională actuală.



în ce priveşte problema singurătăţii, conform unui studiu realizat în 2015 de GFK, la 

solicitarea Fundaţia Regală Margareta a României, peste un milion de vârstnici se declară singuri sau 

afectaţi de singurătate, ceea ce conduce la efecte dezastruoase asupra sănătăţii fizice, psihice şi a 

calităţii vieţii acestora.

Persoanele în vârstă de 60 de ani şi peste reprezintă, în prezent, un procent de 18,3% din 

totalul populaţiei României, iar pentru anul 2030 se preconizează un procent de 22,3%. Numai în 

ultimii 8 ani populaţia vârstnică a înregistrat o creştere de 2,3 %.

Pentru perioada 2014-2020 rămâne prioritară aplicarea de proiecte concrete, în colaborare 

cu primăriile si ONG-urile din judeţ, pentru soluţionarea problemelor identificate si gasirea de soluţii 

viabile care să vizeze trecerea de la îngrijirea instituţională la îngrijirea la nivel comunitar.

Aceste soluţii vizează dezvoltarea de servicii integrate la domiciliu sau în centre de zi în 

cadrul comunităţilor, crearea de locuinţe protejate, case de tip familial, centre de recuperare în 

comunitate, centre de criza, etc. prin accesarea fondurilor structurale.

Acest fenomen al îmbătrânirii populaţiei implică necesitatea acordării unei atenţii sporite 

nevoilor speciale şi problemelor cu care se confruntă persoanele în vârstă, în special în privinţa 

riscului sărăciei şi excluziunii sociale.

Asistăm şi la noi în ţară la un fenomen de creştere a longevităţii ce antrenează şi apariţia de 

noi situaţii de risc social; astfel, se constată o creştere a numărului de persoane vârstnice care trăiesc 

singure, schimbările înregistrate în structura familiei, a stilului de viaţă, transferul populaţiei tinere 

din zonele rurale către zonele urbane, sărăcia, determinând limitarea suportului familial şi scăderea 

numărului de îngrijitori tradiţionali.

întocmit, 
Elena Prisecaru
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