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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 
Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

 
Hotărâre pentru aprobarea Programului de interes naţional ” Dezvoltarea reţelei de cămine 

pentru  persoanele vârstnice” 

 

 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ (*) 

 

1. Descrierea situaţiei actuale        Fiecare stat protejează drepturile şi libertăţile cetăţenilor săi 
vârstnici, în funcţie de realităţile şi particularităţile sale economice, 

sociale, culturale.  
Protecţiei sociale a vârstnicilor se plasează în contextual în care 
România este stat membru al Uniunii Europeane. 

Precizăm că, prin Carta Socială Europeană, unul dintre marile 
tratate ale Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului, care 
constituie instrumentul european de referinţă în materie de 

coeziune socială se consacră dreptul la protecţie împotriva sărăciei 
şi excluderii sociale – două atingeri majore aduse demnităţii umane 
care privesc, într-o măsură semnificativă, şi demnitatea persoanelor 

vârstnice. Conform Cartei Sociale Europene, protecţia socială 
pentru ansamblul populaţiei, care priveşte, implicit, şi persoanele 
vârstnice, vizează dreptul la protecţia sănătăţii, la securitatea  

socială şi medicală, dreptul de a beneficia de servicii sociale.  
Articolul 23 al Cartei, privitor la „Dreptul persoanelor vârstnice la 
protecţie socială” vizează măsuri care să permită persoanelor 

vârstnice să rămână membri deplini ai societăţii cât mai mult timp 
posibil, prin intermediul unor resurse financiare suficiente care să le 
permită să ducă o existenţă decentă şi să participe activ la viaţa 

publică, socială şi culturală, precum şi prin intermediul difuzării 
informaţiilor privind serviciile şi facilităţile disponibile pentru 
persoanele vârstnice şi posibilităţilor de a recurge la acestea. 

În prezent, în România există un număr foarte mic de cămine 
pentru persone vârstnice, raportat la numărul de persoane care ar 
avea nevoie de serviciile sociale, sociomedicale şi medicale 

asigurate prin cămine. 
Situaţia prezentă se datorează lipsei finanţărilor pentru construcţia 
de noi cămine pentru persoane vâstnice. 

  

2. Schimbări preconizate                      Prin prezentul proiect de act normativ se aprobă Programul de 

interes naţional ”Dezvoltarea reţelei de cămine pentru  persoanele 
vârstnice”, care se deruleaza în perioada 1 aprilie 2011- 31 
decembrie 2013. 

Precizăm că fondurile necesare pentru finanţarea Programului, se 
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vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Finanţarea Programului se realizează pe baza proiectelor elaborate 
de autorităţile administraţiei publice locale în nume propriu sau în 
parteneriat cu alţi furnizori publici sau privaţ i de servicii sociale, în 

urma unui proces de evaluare şi selecţie. 
Proiectele eligibile privesc căminele pentru persoane vârstnice, 
înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale/judeţene ca urmare a 

desfiinţării unor unităţi sanitare cu paturi aflate în subordinea 
autorităţilor publice locale. 
De asemenea, 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. 

Precizăm că 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 prestaţ ii sociale, respectiv a 
municipiului Bucuresti. 
Prin programul naţional se va asigura finanţarea cheltuielilor de 
funcţionare, inclusiv cele aferente drepturilor salariale ale 

personalului, calculate anual pe numar de beneficiari. 
Prin Programul de interes naţional ”Dezvoltarea reţelei de cămine 
pentru  persoanele vârstnice” se va înfiinţa un număr de până la 71 

cămine pentru persoane vârstnice prin reorganizarea de unităţi 
sanitare cu paturi. Astfel, vor fi asistate un număr de 2500-4800 
persoane vârstnice în căminele nou înfiinţate. 

3. Alte informaţii (**)                          

             

Prin prezentul proiect de act normativ se vor asigura condiț ii 

decente de viaț ă pentru persoanele vârstnice dependente si se va 

preveni degradarea autonomiei funcț ionale a persoanelor vârstnice 

dependente pe o perioadă cât mai îndelungată. 

De asemenea, se vor asigura servicii de îngrijire ș i asistenț ă 

corespunzătoare nevoilor individuale ale fiecărei persoane asistate. 

 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al actului normativ 

 

 

1. Impactul macroeconomic   

   

Nu este cazul. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 
 

Nu este cazul. 

3. Impactul social     
                  

- Menţinerea calităţii serviciilor medicale oferite populaţiei  

4. Impactul asupra mediului (***)     Nu este cazul. 
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5. Alte informaţii   
                    

Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
                                                                                                      - mii lei 

 

Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 
  (ii) impozit pe venit 
b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

  (i) contribuţii de asigurări     
       

      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 
 (ii) transferuri                
c) bugetul FNUAS, din care: 

  (i) bunuri şi servicii  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

a) buget de stat 
b) bugete locale   
                        

 
-65.000 

 

 
-82.500 

 
-82.500 

   

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

 

 
 

     

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare     
               

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare      
a) de la bugetul de stat     
 b) din bugetul FNUAS  
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7. Alte informaţii                         

 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Proiecte de acte normative 

suplimentare                      

 

2. Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie   
           

Nu este cazul. 

3. Decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie şi alte documente    

     

Nu este cazul. 

4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

Denumirea actului sau 

documentului comunitar, numarul, 
data adoptarii si data publicarii 

Gradul de conformitate (se 

conformeaza/nu se 
conformeaza) 

Comentarii 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente     

       

Nu este cazul. 
 

6. Alte informaţii  

                 

 

 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate                    

Nu este cazul. 
 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este legată 
de obiectul actului normativ       

                   

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 
actul normativ are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative  
    

 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor Nu este cazul. 
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interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 
permanent 
 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi    

 

6. Alte informaţii     

               

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării actului normativ  

 

Prezentul proiect de act normativ a respectat 
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică  fiind afişat pe 
site-ul Ministerului Sănătăţii 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării actului normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice  
            

Nu este cazul. 
 

3. Alte informaţii                   Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în aplicare a actului 

normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente       

 

 
 
 

2. Alte informaţii               
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborată prezenta Hotărâre pentru aprobarea Programului de  

interes naţional ”Dezvoltarea reţelei de cămine pentru  persoanele vârstnice”, pe care o 

supunem spre aprobare.  
 

 
 
 

 
 
 

        MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                          MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI   
                                                                                                      PROTECŢIEI SOCIALE 

           CSEKE ATTILA                                                               IOAN-NELU BOTIȘ 
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CONSTANTIN TRAIAN IGAS 

 
 
 

 
 
 

 MINISTRUL JUSTIŢIEI  
 

CĂTĂLIN  MARIAN  PREDOIU   

 
 

 

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Minister/Conducere/Botis%20Ioan%20Nelu%20-%20CV.pdf

