
HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea Programului de interes naţional ” Dezvoltarea reţelei de cămine 

pentru  persoanele vârstnice” 
 
 

 
   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, , al art. 501 lit b) şi f) din 
Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare. şi al  art. 
18 din Legea nr. 17/2000  privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

   
Art. 1- Se aprobă Programul de interes naţional ”Dezvoltarea reţelei de cămine pentru  

persoanele vârstnice”, denumit in continuare Programul prevăzut în anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre.   
 

Art. 2 - Fondurile necesare pentru finanţarea Programului, se asigură de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale . 
 

 Art. 3  
(1) Finanţarea Programului se realizează pe baza proiectelor elaborate de 

autorităţile administraţiei publice locale în nume propriu sau în parteneriat cu alţi furnizori 

publici sau privaţi de servicii sociale, în urma unui proces de evaluare şi selecţie. 
 (2) Proiectele eligibile prevăzute la alin.(1) privesc căminele pentru persoane 
vârstnice, înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale/judeţene urmare a desfiinţării unor 

unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea autorităţilor publice locale. 
 (3) Lista autorităţilor administraţiei publice locale care pot accesa Programul este 
prevăzută în anexa nr. 2  la prezenta hotărâre. 

(4) Autorităţile administraţiei publice locale care doresc să acceseze Programul 
naţional de protecţie a persoanelor vârstnice, trebuie să întreprindă demersurile 
prevăzute de lege până la data de 30.03.2011. 

 (5) Căminele pentru persoanele vârstnice înfiinţate în condiţiile alin.(2) se 
organizează conform prevederilor Legii nr. 17/2000  privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 

respectarea condiţiilor prevăzute de lege referitoare la acreditarea furnizorilor de servicii 
sociale. 
 (6) Evaluarea şi selecţia proiectelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
 (7) Metodologia de evaluare, selectare şi finanţare a proiectelor prevăzute la 
alin.(1) se aprobă în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 



Art. 4 - Monitorizarea implementării şi controlul utilizării fondurilor alocate în cadrul 
Programului se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin 
departamentele specializate şi agenţiile judeţene pentru prestaţii sociale, respectiv a 

municipiului Bucuresti. 
 
Art. 5 - Prin Programul aprobat prin prezenta hotărâre se finanţează cheltuielile de 

funcţionare, inclusiv cele aferente drepturilor salariale ale personalului, a căminelor 
pentru persoane vârstnice înfiinţate în condiţiile art. 3. 
 

Art. 6 - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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