
              Anexa la HCL nr_______/____________  

 
 

TIPURI DE SERVICII SOCIALE *1 , CATEGORII BENEFICIARI, CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE  
ȘI NIVELUL MEDIU LUNAR AL SUBVENȚIEI /BENEFICIAR 

pentru care asociaţiile şi fundaţiile care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Brașov pot solicita subvenții de la bugetul local al 
Municipiului Braşov*2 

 
 
 

Nr. 
crt. Tip serviciu social *3 Categoriile de  beneficiari Categoriile de cheltuieli eligibile Nivelul mediu lunar al 

subvenției/beneficiar4 

1 Centre de zi 1.1 persoane adulte cu dizabilități*5 
(inclusiv pentru persoane vârstnice cu 
demențe de tip Alzheimer) 

a. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate 
de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate 
şi auxiliar*6; 
b. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 
c. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării 
mijloacelor de transport (carburanţii  necesari în 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii 
unităţii de asistenţă socială) 
d. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, 
iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet 

175 lei 

 

1.2  copii*7 

1.3 familii cu copii*8 

1.4 victime ale violenței în familie și 
agresori*9 

1.5 persoane toxico-dependente, persoane 
cu diferite adicții: droguri, alcool, alte 
substanțe toxice 

2 Servicii de îngrijire 
la domiciliu*10 

2.1 Persoane  cu dizabilități a. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate 
de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate 
şi auxiliar*6; 
b. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 
c. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării  
mijloacelor de transport (carburanţii  necesari în 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii 
unităţii de asistenţă socială) 
d. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, 
iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet 

120 lei 

2.2 Persoane adulte dependente 

2.3 Persoane vârstnice 



Nr. 
crt. 

Tip serviciu social *3 Categoriile de  beneficiari Categoriile de cheltuieli eligibile Nivelul mediu lunar al 
subvenției/beneficiar4 

3 Cantine sociale*11 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi 
în întreţinerea acelor familii al căror venit 
net mediu lunar pe o persoană în întreţinere 
este sub nivelul venitului net lunar, pentru 
o persoană singură, luat în calcul la 
stabilirea ajutorului social; 

a. cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate 
de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate 
şi auxiliar*6; 
b. cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate 
c. cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării  
mijloacelor de transport (carburanţii  necesari în 
funcţionarea mijloacelor de transport specific activităţii 
unităţii de asistenţă socială) 
d. cheltuieli de întreţinere şi gospodărie: încălzire, 
iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet 

90 lei 

3.2 tinerii care urmează cursuri de zi la 
instituţiile de învăţământ ce funcţionează în 
condiţiile legii, până la terminarea acestora, 
dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, 
respectiv 26 de ani în cazul celor care 
urmează studii superioare cu o durată mai 
mare de 5 ani, care se află în situaţia 
prevăzută la pct. 3.1 

3.3  persoanele care beneficiază de ajutor 
social sau de alte ajutoare băneşti acordate 
în condiţiile legii şi al căror venit este de 
până la nivelul venitului net lunar pentru o 
persoană singură, luat în calcul la stabilirea 
ajutorului social; 

3.4 pensionarii 

3.5  persoanele care au împlinit vârsta de 
pensionare, aflate într-una dintre 
următoarele situaţii: sunt izolate social, nu 
au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; 

3.6 invalizii şi bolnavii cronici; 

3.7 orice persoană care, temporar, nu 
realizează venituri*12 

NOTE: 



*1 Denumirile tipurilor serviciilor sociale sunt în conformitate cu H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare; 
*2 Asociațiile/fundațiile partenere în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale nu pot solicita subvenție pentru serviciile desfășurate în baza 
protocolului de colaborare; 
*3 Asociațiile/fundațiile care vor depune dosarul pentru acordarea subvenției de la bugetul local în anul 2018 trebuie să dețină licență de funcționare provizorie 
sau definitivă pentru serviciul pentru care solicită subvenție; 
*4 O persoană nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de două unități de asistență socială, ambele subvenționate în baza Legii nr. 34/1998 deoarece 
această situație ar conduce la depășirea nivelului mediu lunar al subvenției care poate fi acordată unei persoane asistate, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 
1153/2001, cu modificările și completările ulterioare. Excepție pot face numai serviciile acordate complementar (spre exemplu: centru de zi/îngrijire la 
domiciliu și cantina socială) și numai în situația în care, în fișa tehnică a unității de asistență socială este menționat acest lucru și sunt încheiate contracte de 
parteneriat sau de prestare a serviciilor respective cu alți furnizori publici sau privați; 
 În cazul serviciilor acordate complementar potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor, întocmit potrivit dispozițiilor legale, cuantumul 
cumulat al subvenției lunare pe persoană asistată, nu poate depăși suma de 175 lei, pentru serviciile acordate în cadrul unui adăpost de noapte sau centru de zi, 
complementar/cumulat cu masa la cantină sau alte servicii de acordare a hranei și 120 lei, pentru serviciile acordate prin unitatea de îngrijire la domiciliu 
complementar/cumulat cu masa la cantină sau alte servicii de acordare a hranei; 
 În funcție de planul individualizat de acordare a serviciilor, furnizorul de servicii sociale acordă direct sau prin parteneriat cu alt furnizor de servicii 
sociale acreditat, și alte servicii necesare. Asociația/fundația va verifica la admiterea persoanei beneficiare în unitatea de asistență socială și ulterior, lunar, 
existența unor astfel de situații. De asemenea, persoana beneficiară are obligația de a anunța furnizorul de servicii sociale despre orice alte servicii sociale sau 
sprijin financiar de care beneficiază, indiferent dacă sunt acordate de furnizori publici sau privați; 
*5 Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate unitățile de asistență socială încadrate în nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum urmează: centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (8899 CZ-D-II);  
*6 Prin personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar se înţelege personalul de specialitate de îngrijire şi 
asistenţă, respectiv personal de specialitate şi auxiliar prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de asistenţă socială aprobat în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, angajat/contractat al asociaţiei/fundaţiei solicitante care, potrivit 
contractului individual de muncă şi fişei de post sau contractului de prestări de servicii are atribuţii în prestarea directă a serviciilor sociale în cadrul unităţii de 
asistenţă socială care face obiectul cererii de solicitare a subvenţiei; nu intră în această categorie personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, 
deservire; 
*7 Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate unitățile de asistență socială încadrate în nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum urmează: creșe (8891CZ-C-I); centre de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie 
(8891CZ-C-IV); centre de zi de coordonare și informare pentru copiii străzii (8891CZ-C-V); centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă 
(8891CZ-C-VI); centre de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal 
(8891CZ-C-VII); servicii de supraveghere și îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891CZ-C-VIII); 
*8 Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate unitățile de asistență socială încadrate în nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările șicompletările 
ulterioare, după cum urmează:  centre de zi pentru monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispusă să îşi abandoneze copilul (8899 CZ-F-II); 



*9 Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate unitățile de asistență socială încadrate în nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum urmează:centre de informare și sensibilizare a populației (8899-CZ-VD-II); 
*10  Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate unitățile de asistență socială încadrate în nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare, după cum urmează: îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) (8810-ID – II); servicii specializate la domiciliu 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv prin echipa mobilă (8810-ID – III); servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin 
asistent personal (8810-ID – IV);  
*11 Acordarea subvenției pentru acest tip de serviciu social se face cu respectarea Legii nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social; 
*12 Persoanele prevăzute la pct. 3.7 beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de cel mult 90 de 
zile pe an, conform legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social. 
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