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R  E  F  E  R  A  T 
 

pentru  aprobarea  procedurii de admitere şi ieşire 
a unei persoane vârstnice în şi din 

Căminul pentru Persoane Vârstnice 
Timişoara 

 
 
 
 
                    Având  în  vedere  H.C.L. nr.316/29.07.2008 privind  modificarea  art.1 din 
H.C.L.nr.250/13.05.2008 privind  preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara 
în subordinea Consiliului  Local  al Municipiului  Timişoara , Legea nr.17/2000 privind 
asistenţa  socială  a persoanelor  vârstnice , precum şi Ordinul nr. 246/27.03.2006 privind 
aprobarea Standardelor  minime  specifice de calitate pentru serviciile  de îngrijire la 
domiciliu pentru persoanele vârstnice şi centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice – 
standard 13 ; standard 17 , este  necesar  ca unitatea  noastră să  aibă : 
 

-   procedura de admitere  a unei  persoane  vârstnice  în Căminul pentru  
                         Persoane  Vârstnice  Timişoara ; 

- procedura  de ieşire  a unei  persoane vârstnice  din Căminul pentru  
   Persoane  Vârstnice  Timişoara .  

                  Procedura de admitere  a unei persoane vârstnice în Căminul pentru Persoane 
Vârstnice  cuprinde actele necesare  pentru admitere , criteriile de eligibilitate , modalitatea de 
emitere  a dispoziţiei  de  admitere , persoana care emite dispoziţia , modalitatea de contestare 
în cazul respingerii unui  dosar . 
                  Această  procedură  este necesară întrucât  numărul de cereri de admitere în 
Căminul pentru Persoane Vârstnice  este foarte mare şi nu există norme de  aplicare a Legii 
nr.17/2000. 
                  Procedura  de ieşire din Căminul pentru Persoane Vârstnice  cuprinde condiţiile în 
care  se efectuează  ieşirea  , modalitatea  de emitere  a dispoziţiei  de ieşire , persoana care o 
emite , actele  necesare pentru a ieşi  din unitate .  
                  Ţinând  cont de faptul că unitatea noastră este singura de acest gen din Timişoara , 
că un loc în cămin   se obţine  prin decesul unui beneficiar instituţionalizat ,( rata mortalităţii 
în unitate  este  mică ) prin plecarea unui beneficiar la cerere , sau prin transferul unui 
beneficiar ,  este necesar ca aceste  proceduri  să fie cunoscute , şi respectându-se , să asigurăm 
internarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara , numai a acelor persoane care au  
într-adevăr nevoie . In  acest  scop au fost  create aceste proceduri care să reglementeze 
condiţiile în  care o persoană poate intra  sau ieşi în sau  dintr-o instituţie de acest fel . 
 



                   Ţinând  cont  de  toate  cele  menţionate  propunem aprobarea : 
- procedurii  de admitere  a unei persoane vârstnice în Căminul pentru  
   Persoane Vârstnice Timişoara ; 
- procedurii  de  ieşire  a unei  persoane vârstnice în Căminul pentru  
   Persoane Vârstnice  Timişoara . 
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