
România                     Anexa nr. 1 la HCL nr. 18/2020 

Județul Harghita 

Comuna Brădești 
CONSILIUL LOCAL 

                    

 

1 

 

 
CAIET DE SARCINI 

privind contractarea de servicii de asistență la domiciliu 
 

În temeiul: 
a) Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

d) Legii nr. 292/ 2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 
e) Legii nr. 448/ 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Legii nr. 17/ 2000 (republicată) privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
g) Hotărârii Guvernului nr. 978/ 2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 

pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza 
căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale; 

h) Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 71/ 2005 privind 
aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de 
serviciile publice de asistenta sociala cu furnizorii de servicii sociale, se încheie 
prezentul contract; 

i) Hotărârii nr. 867/2015 din 14 octombrie 2015, pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale. 

 
Cap. I. Obiectul contractului 
 Servicii de îngrijire personală se adresează persoanelor dependente care, ca urmare a 

pierderii autonomiei funcționale din cauza fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor 
semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi. Situația de 
dependență este o consecință a bolii, traumei și dizabilității și poate fi exacerbată de 
absența relațiilor sociale și a resurserol economice adecvate. 

 
Ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităților uzuale ale vieții zilnice privește două 
categorii de activități: 

a) activități de bază ale vieții zilnice, în principal:  
- asigurarea igienei corporale 
- îmbrăcarea și dezbrăcare 
- hrănire și hidratare 
- asigurarea igienei eliminărilor 
- transfer și mobilizare 
- deplasare în interior 
- comunicare 

b) activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: 
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- prepararea hranei  
- efectuarea de cumpărături 
- activități de menaj și spălătorie 
- facilitarea deplasării în exterior și însoțire 
- activități de administrare și gestionare a bunurilor 
- acompaniere și socializare 

 
 Servicii se vor desfășura pe raza administrativ teritorială al Comunei Brădești. 
Persoanele care pot beneficia de aceste servicii trebuie să aibă domiciliul sau reședința pe 
raza administrativ teritorială al Comunei Brădești. 
 Având în vedere prevederile legislative în domeniu, privind stabilirea standardelor de 
cost pentru serviciile sociale destinate îngrijire al domiciliul în ore de îngrijire profesională, 
solicităm prețul ofertei în ore.  
 Persoanele vârstnice care se încadrează în grila națională de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, îndreptățite să beneficieze de serviciile prevăzute la art.8 lit a) și b) 
și care, împreună cu susținătorii legali, realizează venituri al căror cuantum se situează 
peste nivel indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 6/2009 privind instruirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin 
Lege nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, beneficiază de aceste servicii cu plata unei 
contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a se depăși 
costul serviciilor prestate, calculate pentru perioada respectivă.  
 

Nr. Nivelul venitului net lunar pe mebru de familie Procent suportat de 
beneficiar din costul 
integral al serviciilor 

1 Fără venit  0% 

2 Sub pensia minimă garantată, inlusiv 0% 

3 Între pensia minimă garantată și pensia minimă garantată x1,5 10% 

4 Între pensia minimă garantată x1,5 și pensia minimă garantată x2  20% 

5 Între pensia minimă garantată x2 și pensia minimă garantată x2,5 30% 

6 Între pensia minimă garantată x2,5 și pensia minimă garantată x3  40% 

7 Între pensia minimă garantată x3 și pensia minimă garantată x3,5  50% 

8 Între pensia minimă garantată x3,5 și pensia minimă garantată x4  60% 

9 Între pensia minimă garantată x4 și pensia minimă garantată x4,5 70% 

10 Peste 4,5 ori pensia minimă garantată  100% 

 
 
Cap. II. Scopul contractului 
Ofertanții trebuie să asigure prestarea activităților susmenționate, conform cerințelor 

prevăzute în prezentului caiet de sarcini și conform standardelor minime de calitate 
specifice. 

 
Cap. III. Cerințe minime 
      Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

- să fie acreditat ca furnizor de servicii sociale 
- să aibă activitate pe raza teritorială al Comunei Brădești 
- experiență de minim 1 an în domeniu 
- să aibă angajat personal de specialitate, calificat în domeniul asistenței sociale 
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Cap. IV. Durata contractului 

Durata contractului este de la 01.05.2020 până la data de 30.04.2021. Această 
durată poate fi prelungită în condiţiile legii, prin act adițional cu maxim 4 (patru) luni în anul 
2021, în limita   resurselor financiare alocate cu această destinație, conform art. 165 din 
Hotărârea Guvernului nr.395/ 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului – cadru din 
Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice. În perioada de prelungire, limita valorică 
maximă lunară până la care pot fi suplimentate serviciile deja achiziționate, este de 1/12 din 
prevederile bugetului pentru anul 2020. 
 
Cap. V. Valoarea contractului 

Valoarea totală a serviciilor furnizate este, în totalitate 33,600.00 lei, această valoare 
reprezentând contravaloarea costurilor serviciilor acordate beneficiarilor pe raza comunei 
Brădești, care necesită îngrijire şi asistență la domiciliu, însemnând în totalitate 600 ore de 
îngrijire (contravaloarea/ prețul unitar al unei ore de îngrijire profesională este de 56 lei). 
 
Cap. VI. Alte condiții de contractare 

Contractarea serviciilor sociale se va face prin încheierea unui contract pentru serviciile 
menționate în tabelul de mai sus. 
 
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      CSERGŐ DÉNES 
 
 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești, 
BESENYEI-MOLNÁR ANDREA-BEÁTA 

 


