
 

 
BIROUL COORDONARE SERVCII DE GAZDUIRE PERSOANE ADULTE 

 
 

  Informare  

Privind:  punerea în aplicare a HCLM nr.122/30.03.2018 privind Planul anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Municipiului 

Brăila. 

 

In subordinea Consiliului Local Municipal Braila funcționeaza trei centre rezidentiale pentru persoane 

varstnice, dupa cum urmeaza: 

1.Caminul pentru Persoane Varstnice ”Lacu Sarat” 

2. Caminul pentru Persoane Varstnice ”Sfintii Apostoli Petru si Pavel” 

3. Complexul Rezidential “Sf. Maria Baldovinesti” 

Caminul pentru persoane varstnice “Sf. Ap. Petru și Pavel” are sediul pe str. Caraiman nr. 11, 

Brăila  şi are o capacitate totală de 201 de locuri, din care: 

• 161 de locuri în sediul principal.  

• 40 locuri în punctul de lucru, situat în strada Zambilelor nr.1 A. 

Locurile sunt repartizate in sectii pentru persoane dependente, semidependente si independente. 

Caminul pentru Persoane Varstnice “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” functioneaza in conformitate cu 

prevederile legislatiei in vigoare in domeniul asistentei sociale a persoanelor varstnice. Prin Hotararea 

nr. 248 din 29.07.2013 a Consiliului Local Municipal Braila, s-a aprobat reorganizarea Caminului pentru 

Persoane Varstnice “Sfintii Apostoli Petru si Pavel” prin fuziunea prin absorbtie cu Caminul pentru 

Persoane Varstnice “Sfantul Nicolae”, ca institutie cu personalitate juridica in subordinea Consiliului 

Local Municipal Braila. 

Unitatea are ca  obiectiv gazduirea, ingrijirea, asigurarea hranei si intretinerea completa a celor 201 

persoane varstnice. 

In locatia din strada Caraiman nr.11 Braila sunt disponibile 161 de locuri pentru gazduire varstnici in 

camere cu 3 paturi si grup sanitar propriu. Locatia dispune de un lift pentru personele cu probleme 

locomotorii. Camerele sunt utilate şi mobilate standard avand un ambient familial. Fiecare camera 

este dotata cu televizor si frigider. 

In locatia din strada Zambilelor nr.1A – Braila sunt disponibile 40 de locuri pentru gazduire 

varstnici in camere cu 2 paturi si grup sanitar propriu. Camerele sunt utilate şi mobilate la cele mai 

inalte standarde avand un ambient familial si dispun de paturi ergonomice, care se ridica în funcţie de 

pozitia ocupantului. Locatia dispune de o platforma si un scaun special pentru persoanele cu afectiuni 

locomotorii. Si in aceasta locatie, fiecare camera este dotata cu televizor si frigider.  

Suprafata locuibila care revine fiecarui asistat  este de 8 mp/ persoana. Conform prevederilor 

Ordinului 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 



 

sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul 

de protective a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si pentru 

serviciile acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinelor sociale. 

Ambele locatii dispun de supraveghere video interna pentru a spori gradul de siguranta  al persoanelor 

rezidente. 

 Caminul este organizat in sectii de: 

-persoane varstnice independente, fara probleme semnificative de sanatate fizica şi psihica; 

-persoane varstnice semidependente, cu posibilitati reduse de realizare a activitatilor instrumentale şi 

de baza ale vietii de zi cu zi; 

-persoane varstnice dependente, persoane care si-au pierdut in totalitate autonomia sociala, mentala 

si/sau locomotorie. 

 In scopul cresterii calitatii vietii persoanelor varstnice, caminul organizeaza  activitati  culturale si de 

socializare. Accesul la biblioteca centrului si parteneriatul activ cu Biblioteca Judeteana se inscriu in 

acest registru.Caminul incurajeaza conservarea abilitatilor si aptitudinilor profesionale  prin activitati 

croitorie si participarea la  activitati  gospodaresti din incinta centrului. 

Costul mediu lunar de intreţinere în Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sfintii Apostoli Petru si 

Pavel” este de 2405 lei, conform HCLM nr.71/19.02.2018, privind stabilirea costului mediu lunar de 

intretinere, a alocatiei zilnice de hrana precum si a contributiei de intreţinere a persoanelor ingrijite 

in centrele rezidentiale din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila. 

Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei 

vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru 

persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate, 

pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a medicamentelor (art.25 alin.2 

din Legea 17/2000). 

Conform art.24  alin.1 din Legea 17/2000, persoanele varstnice ingrijite in camin au obligatia sa 

plateasca lunar o contributie lunara de intretinere, stabilita individualizat, pe baza costului mediu 

lunar de intretinere si a veniturilor persoanei varstnice. 

Prin HCLM  71/19.02.2018, privind stabilirea costului minim lunar de intretinere si a contributiei de 

intretinere a persoanelor ingrijite centrele rezidentiale din subordinea Consiliului Local Municipal 

Braila, s-a stabilit contributia lunara de intretinere a persoanelor varstnice, aferenta anului 2018, 

dupa cum urmeaza: 750 lei- persoane dependente, 730 lei- persoane semi-dependente, 670 lei- 

persoane independente. 

Beneficiarii de servicii sociale din cadrul caminelor pentru persoane varstnice, sunt persoanele care 

potrivit art. 1 din Legea 17/2000, au implinit varsta de pensionare stabilita de lege.  

Pentru a beneficia de serviciile oferite in camin, persoanele interesate trebuie sa se afle in una din 

urmatoarele situatii, prevazute de art.3 din Legea 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor 

varstnice, dupa cum urmeaza: 

• Nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei persoane obligate la aceasta, conform 
dispozitiilor legale; 

• Nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditii de locuit pe baza resurselor 
proprii; 

• Nu realizeaza venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare; 



 

• Nu se pot gospodari singuri sau necesita ingrijire specializata; 

• Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii 
fizice sau psihice. 

Asistenta sociala  se acorda la cererea persoanei varstnice interesate. 

Solicitarile privind gazduirea caminul pentru persoane varstnice precum si actele necesare intocmirii 

dosarului de internare, se depun la Directia de Asistenta Sociala, cu sediul in Bld. A..I.  Cuza nr.134. 

Pentru toate centrele, persoanele solicitante trebuie sa aiba domiciliul stabil sau resedinta în 

municipiul Brăila. 

Pentru gazduirea in caminul pentru persoane varstnice, dosarul de admitere cuprinde urmatoarele 

documente:  

• copie act de identitate şi stare civilăa pentru potenţialul beneficiar,  

• copie acte de identitate şi acte privind  componenţa familiei pentru aparţinăatori,  

• acte doveditoare privind veniturile realizate (cupon pensie),  

• acte referitoare la situaţia juridică a imobilului în care locuieşte persoana vârstnică,  

• declaraţie scrisa a sustinatorilor legali (sot/sotie, copii, nepoti, părinti, frati, surori), cu privire la 

cauzele neindeplinirii obligatiilor ce le revin vis-a-vis de persoana varstnica, 

•  adeverinţa medic de familie cu bolile cronice si mentiunea ca nu sufera de boli transmisibile,  

• adeverinta de la medicul specialist psihiatru cu diagnosticul stabilit şi cu menţiunea ca nu suferă 

de afecţiuni psihice care contraindică internarea în colectivitate, 

•  analize medicale, radiografie pulmonară, VDRL, examen coproparazitologic si coprobacteriologic,  

• copie a hotărârii judecăatoresti de instituire a curatelei (unde este cazul).                                        

Nu pot fi găzduite în acest centru persoanele cu dizabilități, persoanele care nu au  

domiciliu pe raza municipiului Brăila sau care au încheiat un contract de vânzare 

cumpărare cu clauză de întreținere. 

 

 

 

Director executiv, 

Nicoleta Mihaela Oancea                                             Întocmit:  

                                                                                         Mihalcea Lăcrămioara, şef birou      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


