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              ANEXA nr. 1 (vezi HCL nr. 328/2014) 

 

 

 

 

 

 
Notă justificativă, 

 
Privind necesitatea achiziţiei de materiale şi echipamente pentru Căminul 

Zathureczky Berta la solicitarea finanţării prin programul de interes naţional 
"Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"din bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

 

 

Expunere de motive, 

cu privire la solicitarea finanţării prin programul de interes naţional 

"Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice"din bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

Situaţia actuală: 

 Căminul Zathureczky Berta şi Centrul de zi asigură, în regim 

instituţionalizat condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijire personală 

şi medicală, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a 

timpului liber, asistenţă socială şi psihologică.  

 Ca urmare a Ordinului nr. 98 din 27 ianuarie 2014 privind modificarea 

anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 

pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării 

prin programul de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru 

persoanele vârstnice" din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 

pentru decontarea finanţării, precum şi pentru  acordarea de servicii de calitate cu 

respectarea legislaţiei în vigoare privind asistenţa socială pentru persoane vârstnice, 

propunem:  să aprobaţi solicitarea de finanţare prin programul de interes naţional 

"Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" din bugetul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pe baza listei dotărilor necesare 

realizării serviciilor sociale. 

   ANEXA nr. 2 la HCL nr. 329/2014 



 2 

Pe lista echipamentelor, materialelor pentru procurarea cărora dorim să 

depunem o cerere de finanţare, au fost trecute acele articole şi cantităţi ce au fost 

identificate ca fiind necesare pentru creşterea nivelului serviciilor oferite, 

conformarea la standardele în vigoare în domeniul asistenţei persoanelor vârstnice. 

Luând în calcul codurile CAEN ale produselor, lista conţine trei loturi, după cum 

urmează: 

Lot nr. 1: Echipamente pentru gimnastică medicală şi recuperare 

medicală 

Aici au fost incluse o serie de aparate, accesorii sau mobilier special, ce vor fi 

folosite în cadrul terapiilor speciale (Kinetoterapie, recuperare medicală). Căminul 

dispune de o sală dedicată acestui tip de activităţi, spaţiul fiind suficient pentru 

punerea în valoare a acestor aparate. 

Lot nr. 2: Materiale şi echipamente de îngrijire 

Fiind vorba de un cămin pentru persoane vârstnice aflate în diferite condiţii 

fizice şi medicale, sunt necesare o serie de materiale pentru îngrijirea beneficiarilor, 

păstrarea sau îmbunătăţirea nivelului de mobilitate, totodată de echipamente ce 

garantează sporirea gradului de siguranţă, igienă şi comfort. Unii beneficiari au 

nevoie de asistenţă în vederea exercitării unor activităţi de bază, gradul de 

dependenţă al beneficiarilor fiind prezentat mai jos în această notă.  

Lot nr. 3: Dotări pentru terapie ocupaţională 

Unul dintre obiectivele principale formulate în instituţia noastră este să dăm 

posibilitatea fiecărui beneficiar, atât din cămin, cât şi din centrul de zi, să rămână 

activ, mental, fizic şi social, în limita posibilităţilor. Articolele înşirate în lotul nr. 3 

deservesc acest obiectiv printr-o gamă largă de echipamente, materiale, accesorii, 

consumabile.  

 

Având în vedere faptul că numărul persoanelor vârstnice este, pe plan 

mondial tot mai mare datorită creşterii nivelului de trai şi a scăderii mortalităţii, se 

pune problema capacităţii la nivelul fiecărei societăţi de a asigura mijloacele şi 

fondurile suficiente unei îngrijiri optime a acestor persoane ce se confruntă cu o serie 

de probleme de sănătate fizică şi o pierdere parţială a unor capacităţi psihofizice. 

 În terapia ocupaţională a persoanelor vârstnice avem în vedere o recuperare 

complexă din punct de vedere motoric, psihic, fizic şi social, cât şi o readaptare la 

condiţiile de mediu de viaţă normală cu centrare pe alte tipuri de activităţi mai puţin 

dificile şi complexe. 
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 Organizarea şi aplicarea activităţilor de terapie ocupaţională şi ergoterapie la 

persoanele de vârsta a treia este necesar să aibă la bază o bună cunoaştere a 

caracteristicilor bio-psiho-fizice a acestora pentru o adaptare optimă a metodelor şi 

procedeelor ergonomice ce se vor alege şi care trebuie să ducă la reintegrarea socială 

şi nu să afecteze negativ personalitatea vârstnicului. 

Terapia Ocupationala. are scopul de a depista şi stimula interesul subiecţilor 

pentru diferite tipuri de activităţi. Include ergoterapia şi artterapia. Următoarele 

activităţi de terapie ocupaţională şi ergoterapie sunt recomandate pentru persoanele 

vârstnice în funcţie de particularităţile individuale ale acestora: pirogravură şi 

traforaj; ţesut, croitorie, tâmplărie; împletituri de nuiele, papură, rafie; feronerie, 

tricotaj şi broderie; meloterapie; biblioterapie; dans are un rol benefic în eliberarea de 

sub tensiunea impulsurilor, contribuind la formarea comportamentului social şi 

având un aport benefic asupra stării de echilibru a persoanei, (simularea şi formarea 

capacităţii de comunicare a vârstnicilor atât prin mijloace verbale, cât şi auxiliare; 

dezvoltarea percepţiilor auditive cu ajutorul dvd şi cd playere, prin antrenamente şi 

exerciţii), Muzica (meloterapia), mai ales în handicapul de vedere, dezvoltă 

capacităţile de apreciere a timpului (ritmul), a distanţelor în orientarea spaţială (după 

locul de unde se aude şi intensitatea sunetului), are rol de relaxare, de asemenea 

muzica ajută la scăderea tensiunii arteriale, ajută metabolismul bazal, ritmul 

respiraţiei, diminuează reacţiile la stress, sporeşte producţia de endomorfine 

(calmante naturale) şi de imunoglobină salivară, deci într-un cuvânt accelerează 

procesul de vindecare al pacienţilor. Mimodrama are scopul învăţării unor expresii 

mimice şi gestuale corespunzătoare anumitor acţiuni şi situaţii. Ea stimulează 

memoria şi atenţia şi susţine intuitiv reprezentările la handicapatul de vedere. 

Artterapia, mai ales prin creativitatea artistică, dezvoltă vocabularul şi 

vorbirea şi stimulează imaginaţia. Psihodrama are rol de exersare a raportării şi 

relaţionării cu ceilalţi, de organizare şi control atitudinal, filmuri cu tematica de 

educatie sanitare, prevenţie boli; jocuri de şah, domino, fotografiere (presupune 

posibilitatea folosirii atât a membrelor inferioare (acolo unde se poate) cât şi a celor 

superioare. Se poate utiliza şi de către bolnavii paraplegici şi hemiplegici care pot 

face fotografii şi developa stând în cărucioare prin folosirea unor adaptări), table, 

cărţi; activităţi culinare; deplasări şi vizite, plimbări şi excursii; activităţi agro-

zootehnice etc. Ca să putem acorda un serviciu social de calitate conform 

standardelor de calitate, considerăm necesar achiziţionarea obiectelor ca: sisteme 

home cinema, dvd playere, cd playere, proiector, aparat de fotografiat. 
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Prin Metodologia Ordinului nr. 1.156/2011 privind evaluarea, aprobarea şi 

acordarea finanţării prin programul de interes naţional SECŢIUNEA a 2-a, Solicitarea 

de finanţare prevede următoarele: 

În scopul asigurării unei finanţări echitabile pentru toate căminele pentru 

persoane vârstnice, valoarea maximă a sumei care se poate solicita pentru finanţare 

din program pentru fiecare cămin pentru persoane vârstnice se calculează astfel: 

b) În cazul căminelor pentru persoane vârstnice care au un grad de ocupare 

mai mic de 90% din capacitate, suma totală care poate fi solicitată pentru finanţare 

din program se calculează astfel: suma 1 (stabilită după formula: 3.000 lei x nr. 

paturi ocupate în luna anterioară depunerii solicitării) + suma 2 (stabilită după 

formula: 2.000 lei x nr. paturi neocupate în luna anterioară depunerii solicitării 

 

Capacitate totala Camin 

Zathureczky Berta 

Situaţia actuală Solicitare 

Cămin pentru persoane 
vârstnice: 35 beneficiari 

 

Cămin pentru persoane 

vârstnice: 25 

Paturi libere: 10 

 

25 paturi ocupate X 3000 

lei=75.000 lei 

10 paturi neocupate X 2000 

lei=20.000 lei 

 Total: 95.000 lei 

 

Capacitatea maximă a Căminului Zathureczky Berta este de 35 beneficiari, cazaţi în 

31 de camere rezidenţiale (1 sau 2 persoane), fiecare dotată cu baie (15-22 mp).  La 

data curentă sunt 10 paturi neocupate. Căminul dispune de 5 băi/grupuri sanitare 

în spaţiul comun, sală de kinetoterapie, sală de gimnastică, sală de mese, sală 

pentru petrecerea timpului liber. Numărul de personal care deserveşte beneficiarii 

căminului, respectiv al centrului de zi este 16. 

 

tip Nr. mp 

Băi comune 1 15 

Grupuri sanitare 37  

Nr. duşuri 34  

Sală recuperare 1 39 

Sală gimnastică 1 102 

Sală interactivităţi 1 70 

Terapie ocupaţională 2 23 

 

Structura beneficiarilor din cămin pe grupe de vârstă, respectiv în privinţa 

gradului de dependenţă este următoarea : 
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 Capaci

tate 

cămin 

Beneficia

ri asistaţi 

Pers.între 

60-65 ani 

Pers. 

Între 

66-

70 

Grad 

de 

dep 

Pers. 

Într 71-

75ani 

Grad 

de dep 

Pers. 

Între 

76-80 

ani 

Grad 

de dep. 

Pers.în

tre 81-

85 ani 

Grad 

de dep 

Pers. 

Peste 86 

ani 

Grad de 

dep 

III.B III.A III.A 

III.B III.A 

Bărbaţi   9    1 III.B 3 

III.A 

3 

III.B 

2 

I.B 

III.B II.C. II.A I.B 
III.B 

III.B 

II.A III.A 

II.A II.A 

II.A 

Femei  16  3 

III.B 

2 

III.B 

2 

II.A 

4 

II.A 

5 

III.B 
Total  35 25  3 3 5 7 7 

 
Gradul de dependenţă: 
gradul IA - persoanele care şi-au pierdut autonomia mentală, corporală, locomotorie, socială 
şi pentru care este necesară prezenţa continuă a personalului de îngrijire; _ 
gradul IB - persoanele grabatare, lucide sau ale căror funcţii mentale nu sunt în totalitate 
alterate şi care necesită supraveghere şi îngrijire medicală pentru marea majoritate a 
activităţilor vieţii curente, noapte şi zi. Aceste persoane nu îşi pot efectua singure activităţile 
de bază de zi cu zi; _ 
gradul IC - persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care şi-au conservat, în 
totalitate sau în mod semnificativ, facultăţile locomotorii, precum şi unele gesturi cotidiene pe 
care le efectuează numai stimulate. Necesită o supraveghere permanentă, îngrijiri destinate 
tulburărilor de omportament, precum şi îngrijiri regulate pentru unele dintre activităţile de 
igiena corporală; - 
gradul IIA - persoanele care şi-au conservat autonomia mentală şi parţial autonomia 
locomotorie, dar care necesită ajutor zilnic pentru unele dintre activităţile de bază ale vieţii de 
zi cu zi; _ 
gradul IIB - persoanele care nu se pot mobiliza singure din poziţia culcat în picioare, dar care, 
o dată ridicate, se pot deplasa în interiorul camerei de locuit şi necesită ajutor parţial pentru 
unele dintre activităţile de bază ale vieţii de zi cu zi; _ 
gradul IIC - persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie să fie ajutate 
pentru activităţile de igienă corporală şi pentru activităţile instrumentale; _ 
gradul IIIA - persoanele care se deplasează singure în interiorul locuinţei, se alimentează şi 
se îmbracă singure, dar care necesită un ajutor regulat pentru activităţile instrumentale ale 
vieţii 
de zi cu zi; în situaţia în care aceste persoane sunt găzduite într-un cămin pentru persoane 
vârstnice ele sunt considerate independente; _ 
gradul IIIB - persoanele care nu şi-au pierdut autonomia şi pot efectua singure activităţile 

vieşii cotidiene. 

În cămin există 11 beneficiari cu incontinenţă urinară conform tabelului 

ataşat, care necesită scutece şi păturele absorbante. 

Întrucât în bugetul alocat pentru funcţionarea instituţiei nu sunt prevăzute 

sume pentru achiziţie de consumabile şi echipamente, accesarea fondurilor din 

programul susmenţionat derulat de Minister ar asigura creşterea considerabilă a 

nivelului serviciilor, ar spori gradul de confort şi siguranţă al beneficiarilor. Prin 

program se finanţează cheltuielile pentru achiziţia de materiale şi echipamente 

necesare căminului pentru persoane vârstnice care contribuie la alinierea la 
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standardele şi normele în vigoare privind asigurarea îngrijirii personale a 

beneficiarilor, precum şi la recuperarea/reabilitarea funcţională a acestora şi 

creşterea calităţii vieţii prin prevenirea sau limitarea instalării situaţiei de 

dependenţă conform standardelor de calitate. Garantăm totodată că echipamentele, 

materialele, consumabilele ce vor fi procurate vor fi utilizate doar în scopurile 

convenite prin program şi doar în beneficiul persoanelor vizate din Căminul 

Zathureczky Berta. 

Propunem adoptarea de către Consiliul Local a unei hotărâri în acest sens. 

 

 

Consilier,                                                                                    Sfântu Gheorghe, 

Buja Gergely                                                                                    03.11.2014 


