Consiliul Local al Oraş ului Jimbolia
Serviciul Public de Asistenţă socială
Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia
Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr:63/66
Email: caminvarstnici_jimbolia@yahoo.com; Tel./fax 0256360630

PROCEDURA PRIVIND ADMITEREA/IEŞIREA PERSOANEI
VÂRSTNICE
în/din Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia
CAP.1. ACTE NECESARE PENTRU ADMITERE
Art.1. Actele necesare pentru admiterea persoanelor vârstnice în Căminul pentru
Persoane Vârstnice Jimbolia sunt următoarele:
Faza A – depunerea cererii
Nr.
Documentul
crt.
1
Cerere tip

2
3
4

De unde se obţine

Cuponul de pensie din luna în care se depune cererea
Copie act de identitate
Copie decizie de pensionare

De la sediul Serviciului Public
de Asistenţă Socială , str. Tudor
Vladimirescu nr. 81,
Primăria Oraşului Jimbolia
Solicitant
Solicitant
Solicitant

Faza B – întocmirea dosarului (poate fi îndeplinită simultan cu faza A)
Documentul

De unde se obţine

Observaţii

Certificat de naştere (copie+original)

Solicitant

2

Certificatul de căsătorie
(copie+original)

Solicitant

3

Act deces soţ/soţie,
(copie+original)

4

Hotărâre definitivă de divorţ, după
caz (copie+original)

Solicitant

5

Actul de concesiune loc de
înhumare, dacă există
(copie+original)
Actele
de
identitate
ale
descendenţilor (copii+originale)

Solicitant

Certificat de naştere/căsătorie ale
descendenţilor (copii+originale)

Fiu , fiică

Originalul se
restituie
solicitantului
Originalul se
restituie
solicitantului
Originalul se
restituie
solicitantului
Originalul se
restituie
solicitantului
Originalul se
restituie
solicitantului
Originalele se
restituie
solicitantului
Originalele se
restituie

Nr.
crt.
1

6

7

după

caz

Solicitant

Fiu, fiică

1

solicitantului
8

9

10
11

Adeverinţe de venit pe baza cărora
Fiu - noră
să poată fi calculat venitul /membru
Fiică-ginere
de familie pentru fiecare descendent
susținător
Adeverinţa de venit eliberată de
Administraţia finanţelor
administraţia financiară pe anul
publice de pe raza căruia îşi are
financiar încheiat pentru fiecare
beneficiarul domiciliul
descendent susținător și pentru
beneficiarul persoană vârstnică
Adeverinţa de salariu (venituri Locul de muncă al persoanei
asimilate salariilor)
obligate la întreţinere
Adeverinţa cu bunurile mobile şi
Administraţia financiară
imobile eliberată de administraţia
pe raza căreia îşi are
financiară pentru fiecare descendent
beneficiarul domiciliul
susținător și pentru beneficiarul
persoană vârstnică

14

Declaraţie
notarială
privind
componenţa familiei respectiv lipsa
susţinătorilor legali, după caz
Copie după actul de curatelă/ tutelă
sau
Declaraţie
notarială
împuternicire administrare bunuri
Ancheta socială

15

Fişă de evaluare socio-medicală

Serviciul public de asistenţă
socială pe raza căreia
domiciliază

16

Plan de intervenţie personalizat

Serviciul Public de Asistenţă
Socială Jimbolia

17

Referat de internare

Serviciul Public de Asistenţă
Socială Jimbolia

12

13

Pentru Jimbolia
str. Republicii,
nr.31

Pentru Jimbolia
Serviciul de
impozite şi taxe
locale
Str. Republicii,
nr.38

Declaraţia se va da de
solicitant în faţa oricărui notar
public
Numai în cazul vârstnicilor
fără discernământ
Serviciul public de asistenţă
socială pe raza căreia
domiciliază

2

Pentru Jimbolia
Serviciului Public
de Asistenţă
Socială, str. Tudor
Vladimirescu nr.
81,
Primăria Oraşului
Jimbolia
Pentru Jimbolia
Serviciului Public
de Asistenţă
Socială, str. Tudor
Vladimirescu nr.
81,
Primăria Oraşului
Jimbolia
Serviciului Public
de Asistenţă
Socială, str. Tudor
Vladimirescu nr.
81,
Primăria Oraşului
Jimbolia
Serviciului Public
de Asistenţă
Socială, str. Tudor
Vladimirescu nr.
81,
Primăria Oraşului

Jimbolia
18

1
2
3
4
5
6

7

8

1

Dispoziţie de internare

Serviciul Public de Asistenţă
Socială Jimbolia
Acte medicale:
Examen coproparazitologic
Laborator de analize medicale
Examen coprobacteriologic
Laborator de analize medicale
Test HIV 1+2, antigene HVB, HVC
Laborator de analize medicale
VDRL sau RPR
Laborator de analize medicale
Radioscopie pulmonară
Policlinică/ Spital
Adeverinţă medicală care să ateste
Medic de familie
antecedentele personale patologice şi
tratamentele urmate
Adeverinţă medicală că nu suferă de
Medic de familie
boli infecto-contagioase şi dermatovenerice
Examen psihiatric însoţit de avizul
Medic psihiatru
medicului specialist că poate locui în
colectivitate
Rechizite
Dosar PVC cu şină
Librărie

- Angajamentul de plată. Persoana de vârsta a treia care a solicitat îngrijirea întrun cămin și susținătorii legali ai acesteia sunt obligați să semneze un angajament de plată
al cărui model este prevăzut paginile următoare, în care se înscriu datele personale şi,
după caz, persoana care se obligă la plata contribuţiei de întreţinere a solicitantului.
Angajamentul de plată constituie titlu executoriu. Se întocmeşte în două exemplare, din
care : un exemplar persoanei obligate la plata contribuţiei de întreţinere şi un exemplar
la dosarul persoanei îngrijite .
15. Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice efectuată de
medicul angajat al Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia , conform legii;
Art.2. Actele enumerate nu sunt limitative, Comisia de Admitere/Ieşire in/din Căminul
pentru Persoane Vârstnice Jimbolia putând cere şi acte în completare, în mod justificat, care
sunt relevante pentru analiza fiecărui caz în parte.

CAP.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR
Art.3. Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor de servicii de îngrijire în cămin sunt
următoarele:
1.
Are domiciliul stabil/reşedinţa în judeţul Timiş;
2.
Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul Legii nr.17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, persoanele care au împlinit vârsta
de pensionare stabilită de lege;
3.
Există locuri disponibile în cămin care respectă identitatea, integritatea,
demnitatea şi nevoile de îngrijire ale persoanei vârstnice, cu excepţia situaţiilor
urgente.
4.
Nu are familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane
obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare.
5.
Nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe
baza resurselor proprii. Nu vor beneficia de servicii sociale de îngrijire în cămin
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persoanele vârstnice care, cu intenţie, au încheiat un contract de vânzare - cumpărare
cu clauză de întreţinere, contract de întreţinere cu clauză de uzufruct viager, şi-au
înstrăinat locuinţa prin contract de vânzare – cumpărare sau au renunţat expres la un
contract de închiriere a unei locuinţe din domeniul unei unităţi administrativ
teritoriale.
6.
Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru
asigurarea îngrijirii necesare
7.
Nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată;
8.
Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale,
datorită bolii ori stării fizice sau psihice.
Art.4.(1) 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 şi poate fi asigurată în cămin;
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.
(2) În cazul în care criteriile de prioritate prevăzute la alin.(1) sunt îndeplinite simultan
de mai mulţi solicitanţi, Comisia de admitere va decide motivat pentru care dintre aceştia va
propune acordarea de servicii de îngrijire în cămin.
(3) În semn de recunoaştere faţă de munca depusă în folosul acestei comunităti
dosarele foştilor angajaţi ai Primăriei şi ai Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia care
îndeplinesc condiţiile legale de admitere au prima prioritate.
Art.5.(1) Nu pot fi internate în cămin persoanele vârstnice care au afecţiuni psihice
şi/sau persoane cu tulburări de comportament care ar periclita buna desfăşurare a activităţii
sociale in instituţieşi de asemenea, persoanele cu boli infecto contagioase care pot pune în
pericol sănătatea personalului asistat şi a personalului angajat.
(2) Persoanele prevăzute la alin.1 pot fi internate temporar, numai dacă nu există o altă
soluţie imediată, si daca se pot asigura condiţiile de izolare, pază şi tratament, şi numai
până la găsirea soluţiilor sociale şi/sau medicale specifice.
(3) De asemenea, nu pot fi admise în cămin persoanele vârstnice pentru care s-a sistat
acordarea serviciilor în cămin pe motive disciplinare sau au renunţat la aceste servicii din
diferite motive.
CAP.3. MODALITATEA PROCEDURALĂ DE ADMITERE/IEŞIRE
ÎN/DIN CĂMIN
Art.6.1. Conform art. 27/Legea 17 din 2000 „(1) Asistenţa socială pentru persoanele

vârstnice se acordă la cererea scrisă a persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului
legal al acesteia. Cererea poate fi transmisă pe suport hârtie sau în format electronic şi trebuie
însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de un
angajament de plată pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit,
precum şi de alte documente doveditoare.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite şi se înregistrează la serviciul public
de asistenţă socială al autorităţii administraţiei publice locale unde are domiciliul sau
reşedinţa persoana vârstnică şi conţine, în principal, următoarele:
A) date privind persoana vârstnică;
B) date privind componenţa familiei;
C) veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii familiei persoanei vârstnice;
D) tipul de locuinţă, sistemul de încălzire utilizat şi numărul persoanelor care
locuiesc la aceeaşi adresă de domiciliu sau reşedinţă;
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E) informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile particulare în care se află
persoana vârstnică şi membrii familiei.
(3) Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la servicii sociale şi la
beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru o mai bună prelucrare şi verificare
electronică a datelor şi informaţiilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate,
formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt
redactate pe secţiuni, respectiv cerere, anexe obligatorii şi anexe opţionale.
(4) Documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) privesc, în principal,
recomandări şi/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist, planul de externare
şi de continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate, veniturile persoanei
vârstnice şi bunurile acesteia şi, după caz, veniturile/bunurile susţinătorilor legali.
(5) Prin angajamentul de plată prevăzut la alin. (1) persoana vârstnică sau
reprezentantul legal al acesteia îşi asumă obligaţia de restituire a sumelor încasate necuvenit şi
precizează sursele de venit din care se va face plata/recuperarea acestora.
(6) Modelul formularului de cerere, al declaraţiei pe propria răspundere privind
veridicitatea datelor declarate, al documentelor doveditoare, precum şi modelul
angajamentului de plată, prevăzute în prezentul articol, se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului.»”
(7) Până la apariția formularului de cerere, al declaraţiei pe propria răspundere privind
veridicitatea datelor declarate, al documentelor doveditoare, precum şi modelul
angajamentului de plată promovate prin hotărâre de guvern, rămâne valabil modelul de
documente conținut de prezenta procedură. În momentul apariției hotărârii de guvern cu noile
modele de documente, modelul de documente prezentat în actuala procedură se abrogă și se
înlocuiește cu modelul de documente guvernamental.
Art.6.2. (1)Documentele menţionate la art.1 faza A se depun la SPAS, iar
documentele din faza B din prezenta procedură se vor depune la sediul Căminului pentru
Persoane Vârstnice de către solicitant/ familia acestuia/ reprezentantul legal.
(2) Dosarul astfel întocmit, însoţit de un referat privind propunerea de aprobare
a dreptului de admitere în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, se depune la
SPAS Jimbolia .
Art.7. (1) Pe baza propunerilor directorului Căminului pentru persoane vârstnice
Jimbolia şi a Comisiei din cadrul Serviciului public de asistenţă socială, SPAS elaborează
referatul pe baza căreia Primarul Oraşului Jimbolia va emite dispoziţia pentru aprobarea,
respingerea sau încetarea dreptului la servicii de asistenţă socială în regim rezidenţial pentru
persoanele vârstnice, prevăzute de art.29 din Legea 17/2000-republicată.
(2) Pe baza propunerilor directorului Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia şi
a Comisiei din cadrul Serviciului public de asistenţă socială, Primarul Oraşului Jimbolia va
emite dispoziţia de suspendare/încetare sau reluare a dreptului la servicii privind îngrijirea în
cămin.
(3) Constituie motive de suspendare/încetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în
cămin:
a) orice situaţie în care beneficiarii lipsesc din cămin o perioadă mai mare de 2 zile
consecutive nemotivat ;
b) refuzul semnării contractului de furnizare servicii sociale;
c) refuzul semnării angajamentului de plată;
d) neefectuarea plăţii integrale a contribuţiei 45 zile consecutive; în acest caz se
sistează de drept admiterea în cămin şi se deschide acţiune în instanţă pentru recuperarea
sumelor datorate;
e) nerespectarea prevederilor contractuale;
f) În cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă
găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi beneficiari sau
personalul centrului.
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(4) Situaţiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă determinată şi
modalităţile de intervenţie sunt următoarele:
1.
La cererea motivată a beneficiarului în scopul ieşirii din centru pe o
perioadă determinată. În acest caz se solicită acordul scris al persoanei care îi va
asigura găzduirea şi îngrijirea necesară, pe perioada respectivă.
2.
În caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant
sau a personalului medical din serviciul de ambulanţă
3.
În caz de transfer într-un alt centru/instituţie, in scopul efectuării unor
terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcţională sau de integrare/reintegrare
socială pe o perioadă determinată
4.
În caz de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar
de infecţie) centrul stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă
socială pe a cărei rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei
fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată,
etc.)
Situaţiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată şi
modalităţile de intervenţie sunt următoarele:
1.
La cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de
discernământ. Se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidenţă.
În termen de maxim 5 zile de la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris
serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii pe a cărei rază
teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezenţa beneficiarului în
localitate.
În termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului lipsit de discernământ se
notifică, telefonic şi în scris, serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei
localităţii pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul cu privire la prezenţa acestuia
în localitate, pentru a facilita verificarea condiţiilor de găzduire şi îngrijire oferite de
către reprezentantul legal care a semnat un angajament scris cu privire la respectarea
obligaţiei de a asigura găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului.
2.
În caz de transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru rezidenţial, la
cererea scrisă a beneficiarului sau a reprezentantului său legal. Anterior ieşirii
beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituţiei în care se va transfera
acesta.
3.
La recomandarea centrului rezidenţial care nu mai are capacitatea de a
acorda toate serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu
minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, centrul
stabileşte, împreună cu beneficiarul şi serviciul public de asistenţă socială pe a cărei
rază teritorială îşi are sediul centrul, modul de soluţionare a situaţiei fiecărui beneficiar
(transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.)
4.
În caz de deces al beneficiarului
5.
În cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face
incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiţii de securitate pentru el, ceilalţi
beneficiari sau personalul centrului.
6.
Când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.
În termen de maxim 30 de zile de la ieşire centrul transmite serviciului public de
asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul o adresă
de înaintare împreună cu o copie a dosarului beneficiarului.
În Registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi/sau condiţiile în
care beneficiarul a părăsit centrul.
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Art.8 Preşedintele Comisiei din cadrul SPAS va comunica solicitantului şi Căminului
pentru persoane vârstnice Jimbolia, în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, dispoziţia
prevăzută la articolul 7 alin.(1) și (2).
Art.9. Admiterea în cămin se poate face şi în situaţii de urgenţă, cu condiţia de a nu se
depăşi capacitatea Căminului, în următoarele cazuri:
1)Persoana vârstnică este evacuată, nu are persoane obligate la întreţinere şi nici
posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii ;
2)Persoana vârstnică prezintă stări psihice (demenţă) cu frecvenţă rară prin care îşi
pune în pericol viaţa, sănătatea sau integritatea fizică;
Art.10. Situaţiile de urgenţă prezentate la art. 9 nu sunt limitative. În aceste cazuri internarea
se va face temporar.
Art.11 Pentru situaţiile de urgenţă, persoanele vârstnice trebuie să facă dovada îndeplinirii
criteriilor de eligibilitate de la art.3 pct 1şi 2 înainte de analiza cazului de către Comisie,
urmând ca restul actelor necesare completării dosarului să se facă în termen de maxim 30 zile
de la data internării.
CAP.4 CONTRIBUŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE SAU A SUSŢINĂTORILOR
LEGALI AI ACESTORA
Art.12. Persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia, care
realizează venituri proprii din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc
acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse
cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere.
Art.13. La calculul veniturilor realizate de persoana vârstnică îngrijită nu se iau în considerare
drepturile băneşti care se suspendă pe perioada de îngrijire în cămin.
Art.14. (1) 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, fără să se depăşească costul mediu lunar de întreţinere aprobat pentru serviciile
furnizate în cămin prin hotărârea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia.
(2) 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 decât valoarea netă a salariului de
bază minim brut pe ţara garantat în plată, stabilit potrivit legii (1162 lei);
La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susţinătorilor legali se
procedează după cum urmează:
a) din veniturile nete 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.
(3) În cazul în care persoana vârstnică dispune de venituri suficiente pentru
acoperirea integrală a contribuţiei de întreţinere în cămin, aceasta poate achita integral
contribuţia
din veniturile proprii fără a mai implica susţinătorii legali; aceştia vor
semna totuşi angajamentul de plată pentru situaţia în care costul de întreţinere aprobat ar
depăşi 60% din pensia persoanei asistate;
(4) În situaţia în care persoana vârstnică nu are venituri proprii, dar are
susţinători legali (soţ/soţie, copii adulţi), contribuţia de întreţinere va fi achitată în
întregime de către susţinătorii legali ai acesteia în ordinea stabilită de art. 519 al Legii
287/2009 privind Codul Civil.
Art.15. La stabilirea nivelului contribuţiei datorate de către persoanele obligate la aceasta se
iau în considerare toate veniturile nete ale acesteia provenind din salarii şi din alte drepturi
salariale, pensii, ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională, alocaţie de sprijin, ajutoare
şi indemnizaţii cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări băneşti de la societăţile
şi asociaţiile agricole, veniturile obţinute din activităţile de valorificare a produselor agricole
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şi a celor provenite din industria casnică şi meşteşugărească, prin exercitarea meseriilor, din
vânzări şi închirieri de locuinţe şi terenuri, din prestări de servicii, precum şi orice alte
venituri realizate , conform Hotărârii Consiliului Local Jimbolia aprobată la aceeași dată cu
prezenta procedură.
Art.16. (1) În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, nu are mijloace
materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a îngrijirii în cămin,
diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilita art. 519 al Legii
287/2009 privind Codul Civil, până la completarea integrală a nivelului contribuţiei de
întreţinere;
(2) În cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere ar reveni mai multor
persoane, ea poate fi plătită şi numai de către una dintre acestea care îşi asumă această
obligaţie.
Art.17. (1) Stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât
persoana vârstnică îngrijită în cămin (susţinătorii legali) se face în mod similar cu stabilirea
contribuţiei datorate de persoana vârstnică descrisă la art.14 din prezenta procedură.
(2) În orice caz, susţinătorii legali datorează contribuţie de întreţinere numai în limita
prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice sau a oricăror
dispoziţii legale/normative.
Art.18. Dacă persoana îngrijită în cămin şi susţinătorii legali ai acesteia nu au venituri,
cheltuielile lunare de întreţinere ale persoanei îngrijite se suporta din bugetul Consiliului
Local al Oraşului Jimbolia şi al Consiliului Judeţean Timiş.
Art.19. În cazul în care persoanele vârstnice lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5
zile, contribuţia de întreţinere se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrana corespunzătoare
zilelor respective; recalcularea se face numai pentru situaţiile în care contribuţia lunară de
întreţinere, stabilită ca obligaţie de plată, este egală cu costul lunar de întreţinere.
Art.20. Angajamentul de plata are următoarele modele:
a) Pentru un beneficiar fără aparţinători (rude obligate la plata întreţinerii):
ANGAJAMENT DE PLATĂ
- titlu executoriu Subsemnatul/subsemnata, ____________________________ CNP._____________
domiciliat/domiciliată în Jimbolia str. _____________ bl. __ et.___ ap.___ jud.
_____________, în calitate de BENEFICIAR cu începere de la data de _________, mă
oblig să plătesc suma de ___________ lei reprezentând contribuţia de întreţinere stabilită de
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia pentru SUBSEMNATUL îngrijit în Căminul
pentru persoane vârstnice Jimbolia.
În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, mă oblig
să plătesc suma recalculată.
Suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatei/subsemnatului de către
Casieria Unităţii. Suma reţinută va fi depusă în contul de venituri al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Jimbolia, deschis la Trezoreria Jimbolia, sau va fi urmărită la plată prin
Judecătoria Timişoara.
Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea
domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în termen de cel mult 15 zile, Căminului pentru
care am subscris prezentul angajament de plată.
Prezentul angajament de plată a fost încheiat în temeiul art.25 alin.(2) si (4) din Legea
nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
Întocmit în JIMBOLIA, la data de___________ în 2 exemplare, din care am primit un
exemplar.
Semnătura ……………….
Semnătura ……………
b) pentru susținători beneficiari:
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ANGAJAMENT DE PLATĂ
- titlu executoriu -

Subsemnatul/subsemnata ___________________ CNP _________________
domiciliat/ domiciliată în ______________ Str. __________________ nr.___ jud.
____________ în calitate de __________ cu începere de la data de ___________, mă oblig
să plătesc suma de ________ lei reprezentând contribuţia de întreţinere stabilită de Căminul
pentru persoane vârstnice Jimbolia pentru tatal meu , __________________
CNP
_______________, îngrijit în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.
În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, mă oblig
să plătesc suma recalculată.
Suma de mai sus va fi depusa lunar din venitul subsemnatei/subsemnatului la Casieria
Unităţii. Suma depusa va fi virată în contul de venituri al Căminului pentru Persoane
Vârstnice Jimbolia, deschis la Trezoreria Jimbolia, sau va fi urmărită la plată prin Judecătoria
Timişoara.
Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului
de muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în termen de cel mult 15 zile,
Căminului pentru care am subscris prezentul angajament de plată.
Prezentul angajament de plată a fost încheiat în temeiul art.25 alin.(2) şi(4) din Legea
nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
Întocmit în JIMBOLIA, la data de __________ în 2 exemplare, din care am primit un
exemplar.
Semnătura ……………….
Semnătura ……………
c) susținători beneficiari cu acord ridicare pensie:
ANGAJAMENT DE PLATĂ
- titlu executoriu -

Subsemnatul/subsemnata ___________________ CNP _________________
domiciliat/ domiciliată în ______________ Str. __________________ nr.___ jud.
____________ în calitate de __________ cu începere de la data de _________, mă oblig
să plătesc suma de ________ lei reprezentând contribuţia de întreţinere stabilită de Căminul
pentru persoane vârstnice Jimbolia pentru tatal meu , __________________
CNP
_______________, îngrijit în Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia.
În acest scop îmi exprim acordul ca pensia tatălui meu să fie ridicată de Căminul
pentru persoane vârstnice Jimbolia, urmând ca diferenţa rezultată în urma achitării
contribuţiei de întreţinere să îi fie înmânată tatălui meu (să îmi fie înmânată mie).
În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, sau pensia
nu este predată Căminului din varii motive, mă oblig să plătesc suma recalculată.
Suma de mai sus va fi depusa lunar din venitul subsemnatei/subsemnatului la Casieria
Unităţii. Suma depusa va fi virata în contul de venituri al Căminului pentru Persoane
Vârstnice Jimbolia, deschis la Trezoreria Jimbolia, sau va fi urmărită la plată prin Judecătoria
Timişoara.
Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea locului
de muncă, a domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în termen de cel mult 15 zile,
Căminului pentru care am subscris prezentul angajament de plată.
Prezentul angajament de plată a fost încheiat în temeiul art.25 alin.(2) şi (4) din Legea
nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
Întocmit în JIMBOLIA, la data de ________ în 2 exemplare, din care am primit un
exemplar.
Semnătura ……………….
Semnătura ……………
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d) Pentru un beneficiar cu susținători (rude obligate la plata întreţinerii):
ANGAJAMENT DE PLATĂ
- titlu executoriu Subsemnatul/subsemnata, ____________________________ CNP._____________
domiciliat/domiciliată în Jimbolia str. _____________ bl. __ et.___ ap.___ jud.
_____________, în calitate de BENEFICIAR cu începere de la data de _________, mă
oblig să plătesc suma de ___________ lei reprezentând contribuţia de întreţinere stabilită de
Căminul pentru persoane vârstnice Jimbolia pentru SUBSEMNATUL îngrijit în Căminul
pentru persoane vârstnice Jimbolia.
În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, mă oblig
să plătesc suma recalculată.
Suma de mai sus se va reţine lunar din venitul subsemnatei/subsemnatului de către
Casieria Unităţii. Suma reţinută va fi depusă în contul de venituri al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Jimbolia, deschis la Trezoreria Jimbolia, sau va fi urmărită la plată prin
Judecătoria Timişoara.
În cazul în care susținătorii mei, din varii motive, încetează plata obligațiilor de
întreținere a mea în cămin, consimt să-mi fie reținută din pensie și alte venituri un procent de
până la 90%, dar nu mai mult decât valoarea costului de întreținere lunar.
Mă angajez pe propria răspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea
domiciliului sau a veniturilor să o comunic, în termen de cel mult 15 zile, Căminului pentru
care am subscris prezentul angajament de plată.
Prezentul angajament de plată a fost încheiat în temeiul art.25 alin.(2) si (4) din Legea
nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
Întocmit în JIMBOLIA, la data de___________ în 2 exemplare, din care am primit un
exemplar.
Semnătura ……………….
Semnătura ……………

Art.21. După stabilirea persoanelor obligate la plată şi a cuantumului sumelor ce le revin de
plătit se întocmeşte angajamentul de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menţionarea
sumelor datorate, data şi locul unde urmează să se facă plata.
Art.22. (1) Angajamentul de plata constituie titlu executoriu şi se întocmeşte prealabil
internării în cămin, în cazul în care internarea este solicitată de persoana obligată la plata
contribuţiei.
(2) Angajamentul de plată se încheie în toate cazurile înaintea încheierii contractului de
furnizare servicii prevăzut de Ordinul Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
nr.73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale,
încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii
sociale.
Art.23. Angajamentul de plată se întocmeşte atâtea exemplare câţi semnatari sunt: un
exemplar rămâne la dosarul persoanei vârstnice îngrijite, un exemplar se transmite persoanei
obligate la plata contribuţiei de întreţinere .
Art.24. Contribuţia de întreţinere se stabileşte/recalculează de Căminul pentru Persoane
Vârstnice Jimbolia pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor şi se consemnează în
angajamentul de plată semnat de persoana care se obligă să facă plata.
Art.25. Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia este obligat să informeze persoanele cu
care a încheiat angajamentul de plată ori de câte ori intervin modificări, în condiţiile majorării
costului lunar mediu de întreţinere sau ale veniturilor persoanelor îngrijite, pe baza cărora se
recalculează cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere.
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Art.26. Calculul acoperirii contribuţiei lunare de întreţinere se efectuează conform tabelului de

mai jos:
Nr. Persoana
crt. vârstnică –
situația
financiară
1
Persoana
vârstnică
având
venituri

2.

Persoană
vârstnică fără
venituri

Susținători
legali situația
financiară
Susținători
cu venit
lunar, pe
membru de
familie, in
cuantum
mai mare
de 1162 lei

Aport
persoană
vârstnică

Aport
susținători
legali

Aport
bugetul local

Aport bugetul de stat

60% din
venituri, dar
nu mai mult
decât nivelul
contribuției
lunare de
întreținere
pe grade de
dependență

Diferența
până
la
nivelul
costului
mediu lunar
pe grade de
dependență,
neacoperit
de cei 60%,
minus alte
sume
alocate de
stat în acest
sens, dar nu
mai mult de
50%
din
veniturile
asimilate
salariilor

Diferența
până la
acoperirea
costului mediu
minus maxim
10% și alte
sume alocate
de stat în
acest sens

din sume defalcate din
taxa pe valoarea adaugata
- in proportie de cel putin
10% din standardul minim
de cost aprobat prin
hotarare a Guvernului, in
conditiile legii, in
completarea sumelor
prevazute la lit. a) si b), pe
baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale, la
elaborarea bugetului de
stat.

Susținători
fără
venituri (cu
venit pe
membru de
familie, in
cuantum
mai mic de
1162lei)

60% din - venituri, dar
nu mai mult
decât nivelul
contribuției
lunare de
întreținere
pe grade de
dependență,

Diferența
până la
acoperirea
costului mediu
minus maxim
10% și alte
sume alocate
de stat în
acest sens

Fără
susținători

60% din - venituri, dar
nu mai mult
decât nivelul
contribuției
lunare de
întreținere
pe grade de
dependență,

Diferența
până la
acoperirea
costului mediu
minus maxim
10% și alte
sume alocate
de stat în
acest sens

din sume defalcate din
taxa pe valoarea adaugata
- in proportie de cel putin
10% din standardul minim
de cost aprobat prin
hotarare a Guvernului, in
conditiile legii, in
completarea sumelor
prevazute la lit. a) si b), pe
baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale, la
elaborarea bugetului de
stat.
din sume defalcate din
taxa pe valoarea adaugata
- in proportie de cel putin
10% din standardul minim
de cost aprobat prin
hotarare a Guvernului, in
conditiile legii, in
completarea sumelor
prevazute la lit. a) si b), pe
baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale, la
elaborarea bugetului de
stat.
din sume defalcate din
taxa pe valoarea adaugata
- in proportie de cel putin
10% din standardul minim
de cost aprobat prin
hotarare a Guvernului, in

Susținătoricu venit
lunar, pe
membru de
familie, in

Valoarea
costului
mediu lunar
pe grade de
dependență,
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Diferența
până la
acoperirea
costului mediu
minus maxim

cuantum
mai mare
de 1162 lei

Susținători
fără
venituri(cu
venit pe
membru de
familie, in
cuantum
mai mic de
1162 lei)

Fără
susținători

Persoană
vârstnică
având
venituri care
acoperă în
totalitate
contribuția

-

minus alte
sume
alocate de
stat în acest
sens, dar nu
mai mult de
50%
din
veniturile
asimilate
salariilor
-

-

10% și alte
sume alocate
de stat în
acest sens

conditiile legii, in
completarea sumelor
prevazute la lit. a) si b), pe
baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale, la
elaborarea bugetului de
stat.

Aport integral

din sume defalcate din
taxa pe valoarea adaugata
- in proportie de cel putin
10% din standardul minim
de cost aprobat prin
hotarare a Guvernului, in
conditiile legii, in
completarea sumelor
prevazute la lit. a) si b), pe
baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale, la
elaborarea bugetului de
stat.

valoarea

contribuției
lunare de
întreținere pe
grade de
dependență,
minus maxim
10% și alte
sume alocate
de stat în
acest sens
Aport integral

-

valoarea

60% din
venituri, dar
nu mai mult
decât nivelul
contribuției
lunare de
întreținere
pe grade de
dependență

contribuției
lunare de
întreținere pe
grade de
dependență,
minus maxim
10% și alte
sume alocate
de stat în
acest sens
-

din sume defalcate din
taxa pe valoarea adaugata
- in proportie de cel putin
10% din standardul minim
de cost aprobat prin
hotarare a Guvernului, in
conditiile legii, in
completarea sumelor
prevazute la lit. a) si b), pe
baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale, la
elaborarea bugetului de
stat.
din sume defalcate din
taxa pe valoarea adaugata
- in proportie de cel putin
10% din standardul minim
de cost aprobat prin
hotarare a Guvernului, in
conditiile legii, in
completarea sumelor
prevazute la lit. a) si b), pe
baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii
si Justitiei Sociale, la
elaborarea bugetului de
stat.

CAP.5 DISPOZIŢII FINALE
Art.27. Contractele de furnizare servicii sociale de îngrijire permanentă în cămin încheiate
conform Ordinului nr.73/2005 amintite la art.25 alin(2) se întocmesc pe perioadă
nedeterminată având in vedere respectarea prevederilor art. 7. din prezenta procedură .
Art.28. Constituie motive de reziliere ale contractelor de furnizare servicii sociale de îngrijire
în cămin toate situaţiile în care beneficiarul nu îşi respectă, în mod repetat, obligaţiile
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contractuale si cele prevăzute de regulamentele interne şi documentele de organizare aduse
la cunoştinţa beneficiarului cu ocazia admiterii.
Art.29. Persoanele vârstnice a căror stare de sănătate se deteriorează pe parcursul internării,
prin dobândirea unei/unor afecţiuni care le fac incompatibilă şederea într-un asemenea tip de
colectivitate, se transferă în unităţi de profil specializate.
Art.30. Prezenta procedură poate fi modificată şi completată numai cu aprobarea Consiliului
Local al Oraşului Jimbolia.
La întocmirea PROCEDURII PRIVIND ADMITEREA/IEŞIREA PERSOANEI
VÂRSTNICE în/ din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Jimbolia s-au avut în
vedere următoarele acte normative :
- Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată,
modificată şi completată prin Legea 19/2018;

Șef SPAS Jimbolia
Ana Maria Crăciun

Director Cămin pentru Persoane Vârstnice
Eugen Bucur
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