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Sediul materiei:

1. Constituția României:

art.34 alin3. (3)

Organizarea asistenţei medicale şi a
sistemului de asigurări sociale pentru boală,
accidente, maternitate şi recuperare,
controlul exercitării profesiilor medicale şi a
activităţilor paramedicale, precum şi alte
măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi
mentale a persoanei se stabilesc potrivit
legii.



ARTICOLUL 49

(1) Copiii şi tinerii se bucură de un
regim special de protecţie şi de
asistenţă în realizarea drepturilor lor.

(2) Statul acordă alocaţii pentru copii
şi ajutoare pentru îngrijirea copilului
bolnav ori cu handicap. Alte forme de
protecţie socială a copiilor şi a
tinerilor se stabilesc prin lege.



ARTICOLUL 50

Persoanele cu handicap se bucură de
protecţie specială. Statul asigură
realizarea unei politici naţionale de
egalitate a şanselor, de prevenire şi de
tratament ale handicapului, în vederea
participării efective a persoanelor cu
handicap în viaţa comunităţii, respectând
drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor
şi tutorilor.



2. Legea Asistenței sociale nr. 292/2011

Sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de instituții,
măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației
publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale
situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei,
familiei, grupurilor ori comunităților. (art. 2 alin. 1 din Legea nr. 292/2011).



Principiile asistenței sociale

Sistemul național de asistență socială se întemeiază pe următoarele valori și 
principii generale:

a) solidaritatea socială 

b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își 
poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală și 
structurile ei asociative și, complementar, statul;

c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență 
socială, în condițiile prevăzute de lege;

d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este 
garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate 
statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva 
oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;



e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială

trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ;

f) parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale,

instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, conlucrează

și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de

viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la

formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor,

h) transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de

responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de

cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la

procesul de luare a deciziilor;



i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile
beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție
sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă,
religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă,
apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;
j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în
vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre
activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul
proiectat;
k) eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază
respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare
persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de
valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință
drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;



m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv 
final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și 
creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit 
căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un 
singur beneficiu de același tip;

o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape 
de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai 
mult posibil în propriul mediu de viață;

p) complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru 
asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca 
membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale 
trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o 
gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de 
sănătate, cultural etc.;



q) concurența și competitivitatea, potrivit cărora
furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie
să se preocupe permanent de creșterea calității
serviciilor acordate și să beneficieze de tratament
egal pe piața serviciilor sociale;

r) egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii,
fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal
la oportunitățile de împlinire și dezvoltare
personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție
socială;

s) confidențialitatea, potrivit căreia, pentru
respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la
păstrarea confidențialității asupra datelor personale
și informațiilor referitoare la viața privată și situația
de dificultate în care se află;



t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care
dispun de resurse socioeconomice similare, pentru
aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi
sociale egale;

u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de
asistență socială și serviciile sociale se adresează
celor mai vulnerabile categorii de persoane și se
acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii,
potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal
al acestuia are dreptul de a alege liber dintre
furnizorii acreditați.



Măsurile şi acţiunile de asistenţă socială se realizează astfel încât:

a) beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale să
constituie un pachet unitar de măsuri corelate şi complementare;

b) serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă
socială, în cazul în care costul acestora şi impactul asupra
beneficiarilor este similar;

c) să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacităţii şi
eficienţei lor pentru a fi permanent adaptate şi ajustate la nevoile
reale ale beneficiarilor;

d) să contribuie la inserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor;

e) să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de
ajutorul acordat de stat sau de comunitate.



Beneficiile de asistenţă socială sunt măsuri de redistribuire 

financiară/materială destinate persoanelor sau familiilor 

care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege

Beneficiile de asistenţă socială se acordă în  bani sau în 

natură şi cuprind:

� alocaţii, 

� indemnizaţii,

� ajutoare sociale şi facilităţi



Facilităţile care se acordă pentru anumite categorii de beneficiari şi pot fi:

a) facilităţi reprezentate de asigurarea plăţii unor contribuţii de asigurări
sociale şi/sau asimilarea unor perioade de contribuţie;

b) facilităţi de acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional.





În funcţie de scopul lor, beneficiile de asistenţă socială se clasifică astfel:
a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de

excluziune socială;
b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;
c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.



În funcţie de beneficiarul acestora, beneficiile de 
asistenţă socială pot avea:

a) caracter individual, acordate persoanei 
singure, unuia sau mai multor membri din familie 
a căror nevoie identificată constituie o situaţie
particulară şi necesită intervenţie individualizată;

b) caracter familial, acordate pentru creşterea
calităţii vieţii în familie şi menţinerea unui mediu 
familial propice realizării funcţiilor de bază ale 
acesteia.



Categorii de beneficii sociale



A. pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială

Se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii punctuale şi pot cuprinde următoarele categorii principale:

a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie;

b) ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru

depăşirea unor situaţii de dificultate temporară;

c) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, acordate pentru situaţii datorate calamităţilor

naturale, incendiilor, accidentelor etc.;

d) burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, susţinute din bugetul de stat şi/sau din

bugetele locale;

e) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul programelor de sprijin educaţional pentru

copiii şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, susţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru

suplimente alimentare, rechizite şi alte materiale necesare în procesul de educaţie;

f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară în

România, în condiţiile prevăzute de lege;

g) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi

prevăzute de lege.



B. pentru susţinerea copilului şi a familiei

Aceste categorii de beneficii de sociale au în vedere

naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor şi cuprind

următoarele categorii principale:

a) alocaţii pentru copii;

b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau

permanent, de ocrotirea părinţilor;

c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor;

d) facilităţi, în condiţiile legii.



C. pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale

Principalele categorii de beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi

speciale sunt următoarele:

a) alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi;

b) indemnizaţii de îngrijire;

c) facilităţi, în condiţiile legii.

Nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport cu

indicatorul social de referinţă, prin aplicarea unui indice social de inserţie.



Noțiuni specifice sistemului de beneficii de asistenţă socială

Familie: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi, care au
domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care
gospodăresc împreună.

Se consideră familie şi fraţii fără copii, care gospodăresc împreună şi
au domiciliul sau reşedinţa comună, separat de domiciliul ori
reşedinţa părinţilor.

Se asimilează termenului familie, bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu
copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc
împreună, dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.



Familia extinsă: copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul IV

inclusiv.

Familie monoparentală: desemnează familia formată din persoana

singură şi copilul/copiii aflaţi în întreţinere şi care locuiesc împreună cu

aceasta.



Persoană singură: persoana care se află în una dintre următoarele
situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin
hotărâre judecătorească;

e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate
şi nu participă la întreţinerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament
unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la
lit. a)-e).



Copil: persoana care nu a
împlinit vârsta de 18 ani şi nu a
dobândit capacitatea deplină de
exerciţiu, în condiţiile legii.
Înainte de împlinirea vârstei de
18 ani, persoana fizică
dobândește capacitate deplină
de exercițiu prin încheierea
căsătoriei, în condițiile art. 39,
alin. 1 din Codul civil.



Reprezentantul familiei: membrul familiei care are
capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile
şi care solicită, în numele familiei, acordarea
drepturilor la beneficii de asistenţă socială

În cazul familiei monoparentale, reprezentantul
familiei este persoana singură.

În cazul persoanei singure care are copii în
întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani,
reprezentantul familiei este persoana singură, dacă
are capacitate deplină de exerciţiu sau, după caz,
reprezentantul legal/ocrotitorul legal al acesteia.



Reprezentantul legal: persoana desemnată, în condiţiile legii, să 
reprezinte interesul persoanei lipsite de capacitate deplină de exerciţiu
a drepturilor civile sau al persoanei lipsite de discernământ.

Reprezentantul legal al copilului: părintele sau persoana desemnată 
potrivit legii să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile
părinteşti faţă de copil.



Prin locuinţa de domiciliu sau reşedinţă se înţelege construcţia aflată în proprietate personală 

ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii, cu 

dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, formată din una sau mai multe camere, care 

acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă ale persoanei 

singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.

Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de necesitate, precum şi locuinţa

socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.



Prin locuinţă cu condiţii improprii se
înţelege locuinţa improvizată sau
construcţia cu destinaţie de locuinţă
care nu îndeplineşte cerinţele minimale
prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 la
Legea nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.



Prin persoană fără locuinţă se înţelege persoana care 
nu are stabilit un domiciliu sau o reşedinţă, potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, 
republicată, nu deţine o locuinţă principală sau, după 
caz, o locuinţă secundară.

Titularul beneficiilor de asistenţă socială este 
persoana îndreptăţită sau, după caz, reprezentantul 
familiei. Pentru beneficiile de asistenţă socială care 
au caracter familial, beneficiarul este familia. Pentru 
beneficiile de asistenţă socială care au caracter 
individual, beneficiarul este persoana îndreptăţită.



Clasificarea serviciilor de asistență socială:

� după categoriile de beneficiari:

- servicii sociale destinate copilului şi/sau

familiei;

- persoanelor cu dizabilităţi;

- persoanelor vârstnice;

- victimelor violenţei în familie;

- persoanelor fără adăpost;

- persoanelor cu diferite adicţii, respectiv

consum de alcool, droguri, alte substanţe

toxice, internet, jocuri de noroc etc.;

- victimelor traficului de persoane;

- persoanelor private de libertate;

- persoanelor sancţionate cu măsură

educativă sau pedeapsă neprivativă de

libertate aflate în supravegherea serviciilor

de probaţiune;

- persoanelor cu afecţiuni psihice;

- persoanelor din comunităţi izolate;

- şomerilor de lungă durată;

- servicii sociale de suport pentru

aparţinătorii beneficiarilor.



�după regimul de asistare:

- servicii cu cazare, pe perioadă 
determinată sau nedeterminată: centre 
rezidențiale, locuințe protejate, 
internate de tip social, adăposturi de 
noapte etc.;

- servicii fără cazare: centre de zi,
centre și/sau unități de îngrijire la
domiciliu, cantine sociale, servicii
mobile de acordare a hranei,
ambulanța socială etc.

după locul de acordare:

- la domiciliul beneficiarului;

- în centre de zi;

- în centre rezidențiale;

- în internate de tip social; 

- la domiciliul persoanei care acordă 
serviciul;

- în comunitate.

după regimul juridic al furnizorului:

- structuri publice;

- structuri private;



�după regimul de acordare:

- servicii acordate în regim de accesare, contractare și documentare uzuale;

- servicii acordate în regim special cu eligibilitate și accesibilitate extinsă, care

vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocrație redusă și un set

de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiari doar în condițiile păstrării

anonimatului, respectiv de persoane dependente de droguri, alcool, prostituate,

victimele violenței în familie etc.



1. Drepturile de asistență socială ale copiilor

Alocația de stat pentru copii

Sediul materiei îl constituie Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, iar

aceasta reprezintă o sumă de bani pe care statul o acordă familiilor cu copii, pentru

acoperirea nevoilor legate de creșterea și educarea acestora din urmă, reprezentând formă

de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare



Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

Aceasta se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează

cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până

la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai

persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc

împreună cu părinţii.



NU BENEFICIAZĂ:

în situația în care repetă anul şcolar cu excepţia celor care 
repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat 
medical. 

Persoanele cărora li se face plata alocaţiei de stat pentru 
copii sunt obligate să comunice orice schimbare în privinţa
componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei care 
poate determina încetarea sau modificarea acordării 
drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel 
mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care 
cetăţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altă ţară împreună 
cu copiii lor.



Alocația pentru susținerea familiei

Sediul materiei îl reprezintă Legea nr. 277/2010  privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei. Alocaţia este o formă de 
sprijin cu destinaţie specială, acordată din bugetul de stat.

Beneficiarii alocației sunt familiile cu venituri reduse care au 
în creştere şi îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, ea 
reprezentând o formă de sprijin din partea statului pentru 
aceste familii.

Alocaţia se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria 
răspundere însoţită de actele doveditoare privind 
componenţa familiei, veniturile acesteia şi, după caz, 
privind frecventarea cursurilor şcolare de către copiii aflaţi
în întreţinere.



Plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se
constată una dintre următoarele situaţii:

a) pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de
urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial;

b) agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit
pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori
veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit
modificări ale acestora;

c) pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate
poştale returnate pentru titularul alocaţiei;

d) în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de
reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date
eronate cu privire la componența familiei sau a veniturilor
beneficiarilor.



Asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Sediul materiei în ceea ce privește protecția persoanelor vârstnice îl reprezintă Legea nr.

17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Potrivit acestui act normativ sunt

considerate persoane vârstnice, persoanele care au împlinit vârsta de pensionare stabilită

de lege.



Persoanele vârstnice au dreptul la
asistenţă socială, potrivit dispoziţiilor
prezentei legi, în raport cu situaţia
sociomedicală şi cu resursele economice
de care dispun.

Măsurile de asistenţă socială prevăzute de
lege sunt complementare celor
reglementate prin sistemul asigurărilor
sociale.

Persoanele vârstnice care beneficiază de
asistenţă socială au dreptul şi la alte forme
de protecţie socială, în condiţiile legii.



Beneficiază de prevederile Legii nr. 17/2000 persoana vârstnică, aflată în una 
dintre următoarele situaţii:

a) nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la 
aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

b) nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza 
resurselor proprii;

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

d) nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;

e) se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii 
ori stării fizice sau psihice.



Nevoile persoanelor vârstnice se evaluează prin anchetă 

socială care se elaborează pe baza datelor cu privire la 

afecţiunile ce necesită îngrijire specială, capacitatea de a se 

gospodări şi de a îndeplini cerinţele fireşti ale vieţii

cotidiene, condiţiile de locuit, precum şi veniturile efective 

sau potenţiale considerate minime pentru asigurarea 

satisfacerii nevoilor curente ale vieţii.



Servicii comunitare pentru persoanele vârstnice

Serviciile comunitare pentru persoanele vârstnice care se găsesc în situaţiile prevăzute la art. 3 din Legea nr.

17/2000 se realizează cu consimţământul acestora şi au în vedere:

a) îngrijirea temporară sau permanentă la domiciliu;

b) îngrijirea temporară sau permanentă într-un cămin pentru persoane vârstnice;

c) îngrijirea în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente şi locuinţe sociale,

precum şi altele asemenea.



Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu 

sunt:

a) servicii de îngrijire personală prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) 

din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;

b) servicii prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 

292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la 

domiciliu sau în instituţii de sănătate, consultaţii şi îngrijiri 

stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale 

sanitare şi de dispozitive medicale.



Serviciile comunitare asigurate persoanelor 

vârstnice în cămine sunt:

a) servicii sociale, care constau în:

- ajutor pentru menaj;

- consiliere juridică şi administrativă;

- modalităţi de prevenire a marginalizării sociale 

şi de reintegrare socială în raport cu capacitatea 

psiho-afectivă;



b) servicii socio-medicale, care constau în:

- ajutor pentru menţinerea sau readaptarea capacităţilor fizice ori intelectuale;

- asigurarea unor programe de ergoterapie;

- sprijin pentru realizarea igienei corporale;

c) servicii medicale, care constau în:

- consultaţii şi tratamente la cabinetul medical, în instituţii medicale de profil 
sau la patul persoanei, dacă aceasta este imobilizată;

- servicii de îngrijire-infirmerie;

- asigurarea medicamentelor;

- asigurarea cu dispozitive medicale;

- consultaţii şi îngrijiri stomatologice.



Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere 
următoarele criterii de prioritate:

a) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată 
la domiciliu;

b) nu se poate gospodări singură;

c) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească 
obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor 
familiale;

d) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.

Evaluarea, monitorizarea și controlul respectării prevederilor prezentei legi se 
realizează de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială..



Finanţarea asistenţei sociale pentru persoanele vârstnice

Finanţarea serviciilor de asistenţă socială şi a prestaţiilor prevăzute de prezenta lege se

asigură pe principiul împărţirii responsabilităţii între administraţia publică centrală şi cea

locală.



Procedura de stabilire, suspendare şi încetare a drepturilor de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice.

Asistența socială pentru persoanele vârstnice se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice interesate sau a
reprezentantului legal al acesteia.

Cererea se transmite și se înregistrează la serviciul public de asistență socială al autorității administrației publice
locale unde are domiciliul sau reședința persoana vârstnică și conține, în principal, următoarele:

a) date privind persoana vârstnică;

b) date privind componența familiei;

c) veniturile realizate și bunurile deținute de membrii familiei persoanei vârstnice;

d) tipul de locuință, sistemul de încălzire utilizat și numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de
domiciliu sau reședință;

e) informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică și membrii
familiei.



Dreptul la asistenţă socială, prevăzut de prezenta lege, se 
stabileşte pe baza anchetei sociale, cu respectarea criteriilor 

prevăzute în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor 
vârstnice.



Dreptul la serviciile de asistență socială încetează dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile 
pentru acordarea acestora.

Decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de 
asistență socială prevăzute de prezenta lege poate fi contestată potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004.



Protecţia drepturilor persoanelor cu handicap

Sediul materiei îl reprezintă Legea nr. 448/2006  privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care reglementează 

drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap acordate în scopul 
integrării şi incluziunii sociale a acestora.



Protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap au la bază următoarele principii:

a) respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale 
ale omului;

b) prevenirea şi combaterea discriminării;

c) egalizarea şanselor;

d) egalitatea de tratament în ceea ce priveşte
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;

e) solidaritatea socială;

f) responsabilizarea comunităţii;

g) subsidiaritatea;

h) adaptarea societăţii la persoana cu handicap;

i) interesul persoanei cu handicap;

j) abordarea integrată;

k) parteneriatul;

l) libertatea opţiunii şi controlul sau decizia asupra 
propriei vieţi, a serviciilor şi formelor de suport de care 
beneficiază;

m) abordarea centrată pe persoană în furnizarea de 
servicii;

n) protecţie împotriva neglijării şi abuzului;

o) alegerea alternativei celei mai puţin restrictive în 
determinarea sprijinului şi asistenţei necesare;

p) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 
handicap, cu drepturi şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi
membri ai societăţii.



Drepturile persoanelor cu handicap

Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:

a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;

b) educaţie şi formare profesională;

c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;

d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;

e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi
comunicaţional;

f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

g) asistenţă juridică;

h) facilităţi fiscale;

i) evaluare şi reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de 
evaluare, la un interval de 2 ani.



Persoana adultă și copilul cu handicap grav au dreptul la un asistent personal, în baza evaluării
sociopsihomedicale.

3.16.2.1 Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal persoana care
îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

b) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupaţiei
de asistent personal;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de
specialitate;

e) a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul
al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații
excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază
teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal,
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de
studii și în cazul altor persoane.



Nu pot deţine calitatea de asistent personal persoanele 
care beneficiază de concediu pentru creşterea copilului 

în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, de până la 7 ani.



Pe perioada îngrijirii şi protecţiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului 
individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

a) salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice;

b) program de lucru care să nu depăşească în medie 8 ore pe zi şi 40 de ore pe 
săptămână;

c) concediu anual de odihnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului 
încadrat în instituţii publice;

d) transport urban gratuit, în condiţiile prevăzute la art. 23 din Legea nr. 
448/2006;

e) transport interurban, în condiţiile prevăzute la art. 24 din Legea nr. 448/2006


