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       REFERAT 
 
 Căminul de Bătrâni din Timişoara, a fost înfiinţat în baza Hotărârii 

Ministerului Muncii nr.12293/12.09.1975, cu începere de la 1 septembrie 1975.  
În baza avizului favorabil al Ministerului Muncii nr. 12234/380 şi nr. 

12254/275 din 08.11.1980 Căminul pentru Bătrîni s-a reprofilat în Cămin pentru 
Pensionari.  

Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 4 din 29.01.2002 pentru înfiinţarea 
serviciului public ”Centrul  Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara”, Căminul 
pentru Pensionari se subordonează Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

            (Anexa 1). 
Capacitatea Căminului pentru Pensionari este de minim 87 de locuri persoane 

vârstnice acestea fiind cazate in camere de 2-3 persoane, in total fiind treizeci si două 
de camere pentru beneficiari. 

Din documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei P.S.I. reiese ca suprafaţa totală a 
Căminului pentru Pensionari este de 1991,58 mp.   

Căminul pentru Pensionari din Timişoara este coordonat metodologic de 
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi funcţionează în baza următoarelor acte 
normative: 

- Ordinul Ministrului Muncii nr.250/26.09.1990 privid normarea personalului. 
- Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 
- Legea nr.705/2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială. 
- Ordonanţa Guvernului  nr.86/2004 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale. 
- H.G. nr.1007/2005 privind modificarea  H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative 
de personal, a Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 
sociale.  

- Ordinul Ministrului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei 
nr.383/05.08.2005 privind aprobarea standardelor generale de calitate 
privind serviciile sociale şi a modalităţii de evaluare a îndeplinirii acestora 
de către furnizori. 

- Codul Muncii 
- Legea nr.477/26.11.2004 privind codul de conduită al personalului 

contractual din autorităţile şi instituţiile publice. 
 În baza prezentului referat propunem aprobarea Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de Funcţii al Căminului pentru 
Pensionari Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local în forma prezentată în 
anexă. 
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