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BIROUL COORDONARE SERVCII DE GAZDUIRE PERSOANE ADULTE 

 
 

 

Informare 

 

Privind: punerea în aplicare a HCLM nr.120/21.03.2019 privind Planul anual de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al Municipiului Brăila 

 

În subordinea Consiliului Local Municipal Brăila funcţionează trei centre rezidenţiale pentru persoane 

vârstnice, după cum urmează: 

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice” Lacu Sărat” 

2. Căminul pentru Persoane Vârstnice” Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 

3. Complexul Rezidenţial “Sf. Măria” Brăila 

1. Căminul pentru Persoane Vârstnice” Lacu Sărat” îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Lacu 

Sărat, Al. Centrală nr.1 şi are o capacitate de 142 de locuri, repartizate în 73 camere cu 2 sau 3 

locuri. 

Căminul este organizat în secţii de: 

- Persoane vârstnice independente, fără probleme semnificative de sănătate fizică şi psihică; 

- Persoane vârstnice semidependente, cu posibilităţi reduse de realizare a activităţilor instrumentale 

şi de bază ale vieţii de zi cu zi; 

- Persoane vârstnice dependente, persoane care şi-au pierdut în totalitate autonomia socială, mentală 

şi/sau locomotorie. 

Prin dependentă se înţelege situaţia unei persoane care, ca rezultat al pierderii autonomiei din cauze 

fizice, psihice sau mentale, necesită ajutor semnificativ şi/sau îngrijire pentru a realiza activităţile de 

bază ale vieţii de zi cu zi – aşa cum este definită prin Hotărârea nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei 

naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. 

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). 

Serviciile sociale care sunt acordate în cadrul căminului sunt găzduire pe perioadă nedeterminată, 

precum şi: 

- Servicii de bază: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare-dezbrăcare, hrănire, comunicare; 

- Servicii de suport: activităţi de petrecere a timpului liber, companie, deplasare în exterior; 
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- Servicii medicale: administrare tratament, intervenţii în caz de urgenţă, eliberare reţete medicale, 

consiliere medicală; 

- Servicii de recuperare şi reabilitare, psihoterapie: consiliere psihologică, terapie ocupaţională. 

Căminul desfăşoară activităţi de petrecere a timpului liber, existând cluburi dotate cu bibliotecă, 

televizoare, şah, rummy. Cu ocazia sărbătorilor de pe parcursul anului, în cămin se desfăşoară diferite 

activităţi culturale şi de socializare. 

2. Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Ap. Petru şi 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. 

Grupul ţintă al căminului este reprezentat de diferite categorii de persoane vârstnice care necesită 

îngrijire medicală permanentă, nu se pot gospodări singure, sunt lipsite de susţinători legali sau 

aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice, nu au 

locuinţă şi nu realizează venituri proprii. 

Unitatea are ca obiectiv găzduirea, îngrijirea, asigurarea hranei şi întreţinerea completă a celor 201 

persoane vârstnice. 

În locaţia din strada Caraiman nr.11 Brăila sunt disponibile 161 de locuri pentru găzduire vârstnici în 

camere cu 3 paturi şi grup sanitar propriu. Locaţia dispune de un lift pentru persoanele cu probleme 

locomotorii. Camerele sunt utilate şi mobilate standard având un ambient familial. Fiecare cameră 

este dotată cu televizor şi frigider. 

În locaţia din strada Zambilelor nr.1A – Brăila sunt disponibile 40 de locuri pentru găzduire 

vârstnici în camere cu 2 paturi şi grup sanitar propriu. Camerele sunt utilate şi mobilate la cele mai 

înalte standarde având un ambient familial şi dispun de paturi ergonomice, care se ridică în funcţie de 

poziţia ocupantului. Locaţia dispune un lift ascensor pentru scaun cu rotile destinat 

accesului persoanelor cu afecţiuni locomotorii. Şi în această locaţie, fiecare cameră este dotată cu 

televizor şi frigider.  

Suprafaţa locuibilă care revine fiecărui asistat este de 8 mp/persoană. 

Ambele locaţii dispun de supraveghere video internă pentru a spori gradul de siguranţă al persoanelor 

rezidente. 

3. Complexul Rezidenţial “Sfânta Maria” Brăila - îşi desfăşoară activitatea în Calea Moş Anghel nr. 

486, sat Baldovineşti, comuna Vădeni, judeţul Brăila. 

Complexului Rezidenţial „Sf. Maria” Brăila desfășoară următoarele servicii sociale: 

- Căminul pentru persoane vârstnice; 

- Centrul rezidențial de îngrijire şi asistenţă. 

Capacitatea de găzduire a Complexului Rezidenţial „Sf. Maria” Brăila este de 160, respectiv: 

1. 121 locuri pentru Căminul pentru persoane vârstnice; 

2. 39 locuri pentru Centrul rezidenţial de îngrijire şi asistenţă. 

Complexul rezidenţial se adresează persoanelor vârstnice şi persoanelor dependente, bolnavilor 

cronici, bolnavilor în faze terminale etc, scopul acestuia fiind de prevenire, limitare sau înlăturare a 

efectelor temporare ori permanente care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a 

persoanei sau familiei prin servicii cu caracter proactiv. 
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Admiterea beneficiarilor se realizează numai dacă complexul, prin cele două centre, poate acorda 

serviciile minim necesare, pentru a răspunde nevoilor acestora. 

Complexul este structurat pe 6 corpuri şi dispune de un spaţiu exterior în care există 3 foişoare pentru 

recreerea beneficiarilor. 

Centrul oferă servicii de masaj şi kinetoterapie oferite de personalul de specialitate, activităţi 

recreative (lectură, jocuri interactive), precum şi programe artistice organizate cu prilejul diferitelor 

sărbători legale şi religioase. 

Centrele pentru persoane vârstnice menţionate mai sus sunt coordonate metodologic de Direcţia de 

Asistenţă Socială, în calitate de furnizor public de servicii sociale. 

Acestea asigură următoarele servicii comunitare: 

1. găzduire pe perioadă nedeterminată 

2. asistenţă medicală şi îngrijire  

3. socializare şi petrecere a timpului liber 

4. consiliere psihologică şi suport emoţional 

În ceea ce priveşte alocaţia zilnică de hrană, aceasta este de 16,6 lei/zi, valoare aprobată prin 

Hotărârea de Guvern nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială 

destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice.  

Conform art.24 alin.1 din Legea 17/2000, persoanele vârstnice îngrijite în cămin au obligaţia să 

plătească lunar o contribuţie lunară de întreţinere, stabilită individualizat, pe baza costului mediu 

lunar de întreţinere, a veniturilor persoanei vârstnice şi după caz a susţinătorilor legali. 

Potrivit prevederilor art.25 din Legea 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările şi completările ulterioare, persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin 

datorează o contribuţie lunară de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor 

lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru fiecare cămin. 

Prin HCLM 66/28.02.2019, privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere, a alocaţiei zilnice de 

hrană, precum şi a contribuţiei de întreţinere a persoanelor îngrijite în centrele rezidenţiale din 

subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, s-au stabilit costul mediu lunar de întreţinere/persoană 

şi contribuţia lunară de întreţinere a persoanelor vârstnice, aferente anului 2019, după cum urmează: 

 

 Costul mediu lunar lunar de întreţinere/lei 

Centrul rezidenţial Persoane 
dependente 

Persoane 
semi-

dependente 

Persoane inde- 
dependente 

Căminul pentru persoane vârstnice “Lacu Sarat” 3709 3080 2862 
Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli 

Petru şi Pavel” 2845 2800 2760 

Complexul rezidential “Sf. Maria” 3523 3471 3431 
 

 

 Contribuţia lunara de întreţinere/lei 

Centrul rezidenţial Persoane 
dependente 

Persoane 
semi-

dependente 

Persoane inde- 
dependente 

Căminul pentru persoane vârstnice “Lacu Sarat” 1050 900 800 
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Căminul pentru persoane vârstnice “Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel” 

Complexul rezidential “Sf. Maria” 
 

Pentru a beneficia de serviciile oferite în cămine, persoanele interesate trebuie să se afle în una din 

următoarele situaţii, prevăzute de art.3 din Legea 17/2000, privind asistenţă socială a persoanelor 

vârstnice, după cum urmează: 

• Nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei persoane obligate la aceasta, conform 

dispoziţiilor legale; 

• Nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţii de locuit pe baza resurselor 

proprii; 

• Nu realizează venituri sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; 

• Nu se pot gospodări singuri 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. 

Solicitările privind găzduirea într-unul din cele trei centre rezidențiale pentru persoane vârstnice 

precum şi actele necesare întocmirii dosarului de internare, se depun la Direcţia de Asistenţă Socială, 

cu sediul în Bld. Alexandru I. Cuza nr.134. 

Pentru toate centrele, persoanele solicitante trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

1. Să aibă împlinită vârsta de pensionare stabilită de lege, respectiv 63 de ani pentru femei şi 65 

de ani pentru bărbaţi 

2. Să aibă domiciliul pe raza municipiului Brăila 

3. Să nu deţină contract de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere 

4. Să nu fie încadrat în grad de handicap 

Conform art. 42 din Legea 292/2011, Legea asistenţei sociale, serviciile sociale înfiinţate de furnizorii 

publici şi privaţi se organizează la nivel teritorial ca servicii sociale de interes local, adresate 

beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza teritorială a comunei, oraşului, municipiului etc, astfel 

încât Direcţia de Asistenţă Socială are competenţă numai la nivelul municipiului Brăila. 

 

 

 

Director executiv, 

Nicoleta Mihaela Oancea                                                Întocmit:  

                                                                                     Mihalcea Lăcrămioara, şef birou      
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