Anexa nr.1 la HCL nr. 54/2019.
STABILIREA CONTRIBUȚIEI PERSOANELOR VÂRSTNICE,
BENEFICIARE DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU
1. Stabilirea gradului de dependență
Gradele de dependență se stabilesc pe baza criteriilor menționate în Grila naționale
de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, conform HG nr.886/2000.
Se redomandă încadrarea persoanelor vârstnice evaluate în următoarele grade de
dependență:
-

Gardul IA: persoanele care și-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie,
socială și pentru care este necesară prezența continuă a personalului de îngrijire;

-

Gradul IB: persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcții mentale nu sunt în
totalitate alterate și care necesită supraveghere și îngrijire medicală pentru marea
majoritate a activităților vieții curente, noapte și zi. Aceste persoane nu își pot efectua
singure activitățile de bază de zi cu zi;

-

Gradul IC: persoanele cu tulburări mentale grave (demențe), care și-au conservat în
totalitate sau în mod semnificativ facultățile locomotorii, precum și unele gesturi
cotidiene pe care le efectuează numai stimulate. Necesită o supravghere permanentă,
precum și îngrijiri regulate pentru unele dintre activitățile de igienă corporală;

-

Gradul IIA: persoanele care și-au conservat autonomia mentală și parțial autonomia
locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activitățile de bază ale
vieții de zi cu zi;

-

Gradul IIB: personale care nu se pot mobiliza singure din poziția calculat în picioare,
dar care, o dată ridicată, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit și necesită ajutor
parțial pentru unele dintre activități de bază ale vieții de zi cu zi;

-

Gradul IIC: personale care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate
pentru activitățile de igienă corporală și pentru activitățile instrumentale;

-

Gradul IIIA: persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinței, se
alimentează și se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activitățile
instrumentale ale vieții de zi cu zi, în situația în care aceste persoane sun găzduite întrun cămin pentru persoanele vârstnice ele sun considerate independente;

-

Gradul IIIB: persoanele care nu și-au pierdut autonomia și pot efectua singure
activitățile vieții cotidiene.

2. Detalierea tipurilor de servicii sociale
Detalierea tipurilor de servicii sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor
vârstnice, în funcție de gradul de dependență, în conformitate cu prevederile din Anexa nr.4
Standardele minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijiri la domiciliu a
persoanelor vârstnice din HG nr.978/2015.
Gradul de

Tipul serviciilor sociale

Număr ore de

dependență

îngrijire profesională
primită la domiciliu
Sprjin pentru realizarea activităților de bază ale
vieții zilnice:

A, IB și IC

-

Asigurarea igieniei corporale;

-

Îmbrăcare și dezbrăcarea;

-

Hrănire și hidratare;

-

Asigurarea igieniei eliminărilor;

-

Transfer și mobilizare;

-

Deplasare în interior;

-

Comunicare.

Spirijin

pentru

realizarea

activităților Peste

instrumentale ale vieții zilnice:
-

Prepararea hranei;

-

Efectuarea de cumpărături;

-

Activități de menaj și spălătorie;

-

Facilitarea deplasării în exterior și însoțire;

-

Activități de administrare și gestionare a
bunurilor;

-

Acompaniere și socializare.

Sprjin pentru realizarea activităților de bază ale
vieții zilnice:
-

Asigurarea igieniei corporale;

-

Îmbrăcare și dezbrăcarea;

-

Hrănire și hidratare;

20

săptămână

ore

pe

IA,

IIB

IIC

și

-

Asigurarea igieniei eliminărilor;

-

Transfer și mobilizare;

-

Deplasare în interior;

Cel puțin 10 ore pe

-

Comunicare.

săptămână,

Spirijin

pentru

realizarea

însă

mai

activităților puțin de 20 de ore.

instrumentale ale vieții zilnice:
-

Prepararea hranei;

-

Efectuarea de cumpărături;

-

Activități de menaj și spălătorie;

-

Facilitarea deplasării în exterior și însoțire;

-

Activități de administrare și gestionare a
bunurilor;

-

Acompaniere și socializare.

Spirijin

pentru

realizarea

activităților

instrumentale ale vieții zilnice:

IIA

-

Prepararea hranei;

-

Efectuarea de cumpărături;

-

Activități de menaj și spălătorie;

Mai puțin de 10 ore pe

-

Facilitarea deplasării în exterior și însoțire;

săptămână

-

Activități de administrare și gestionare a
bunurilor;

-

Acompaniere și socializare.

3. Stabilirea contribuției persoanelor vârstnice
Conform art.9 din Legea nr.17/2000 privind asistență socială a persoanelor
vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, serviciile prevăzute la art.8 lit.a și b se
asigură fără contribuție în cazul acelor persoane vârstnice care se încadrează în grila
națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârtsnice și împreună cu susținătorii legali
realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru
pensionari, prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.6/2009 privind instituirea
pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările și
completările ulterioare;

Persoanele vâstnice care se încadrează în națională de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, îndreptățite să beneficieze de serviciile prevăzute la art.8 lit.a și b și
care, împreună cu susținătorii legali, realizează venituri al căror cuantum se situează peste
nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin
Legea nr.196/2009 cu modificările și completările ulterioare, modificată prin Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
beneficiază de aceste servicii cu plata contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de
venitul persoanei, fără a depăși costul serviciilor prestate, calculat pentru perioada
respectivă.
Nr.

NIVELUL VENITULUI AJUSTAT PE MEMBRU DE

Procent din costul

crt.

FAMILIE ÎN CAZUL PERSOANELOR VÂRSTNICE

integral al serviciilor

CARE BENEFICIAZĂ DE SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA

care se suportă din

DOMICILIU

bugetul local al comunei
Ciumani

1.

0 – 1.000 lei

100 %

2.

1.001 – 1.500 lei

90 %

3.

1.501 – 2.000 lei

80 %

4.

2.001 lei sau mai mare

70 %
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