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Opinii, gânduri, frânturi...Opinii, gânduri, frânturi...Opinii, gânduri, frânturi...   

 În fiecare zi citim sau auzim 
informaţii care ne bulversează.  
 De exemplu, aflăm că politicienii/
tehnocrații noştri se plictisesc îngrozitor şi, 
ca să-şi umple timpul şi să-şi justifice 
salariile, încep să împartă județele, orașele și 
locuitorii în cetățeni/orașe/județe de rangul 
întâi, doi, trei etc (politic, evident!).  
 Descoperim, astfel, că viziunile 
noastre şi ale lor despre democraţie diferă 
colosal: „Democraţia” lor se bazează pe 
principiul „voi faceţi cum spunem noi, că 
ştim mai bine, suntem băieţi deştepţi!”. 
„Democraţia” noastră - „pentru mine vreau 
să decid şi eu!” - e o simplă bucată de hârtie 
igienică cu care ei, politicienii/tehnocrații, 
se şterg la funduleţ. 
 Aflăm că nu mai avem dreptul la 
sănătate, pentru că cineva, acolo sus, la 
minister, a avut un vis despre ce trebuie să 
facă pentru a rămâne pe vecie în istorie şi a 
dispus închiderea unor spitale, scoaterea de 
pe listele de compensate/gratuite a unor 
tratamente vitale pentru mulți bolnavi etc. 
Ce contează că zeci de mii de pacienţi – 
majoritatea lor de 70-80 de ani, cu pensii 
uriaşe formate din două cifre -, rămân pe 
drumuri sau vor fi nevoiți să renunțe la 
tratamentele care îi țineau în viață. 
Cârcotașii ar putea să spună că până la urmă 
s-ar putea să fie mai bine, în felul ăsta 
raportul dintre angajaţi şi pensionari se va 
echilibra „în mod natural”. 
 Aflăm că prieteni dragi sau simple 
cunoştinţe „sar peste rând” şi pleacă SUS, la 
CREATOR. Vociferăm, ne revoltăm, 
plângem. Conştientizăm inconştientizabilul, 
apoi ridicăm neputincioşi din umeri şi 
silabisim uşor neinteligibil „asta e”. 
 Sau ne ciocnim de oameni care, în 

loc să ajute, nu fac decât să încurce, să 
pună bețe în roate. 
 Aflăm că, de exemplu, colegi de-ai 
noștri ridică la rang de „management 
profesionist“ transformarea disputelor 
personale în dispute profesionale și, 
utilizându-se de niște subterfugii cu puternic 
iz de conflict de interese, încearcă să 
convingă pe toată lumea că „nici usturoi n-
a mâncat, nici gura nu-i miroase“. 
 Mai aflăm, apoi, că alți colegi de-ai 
noștri, în vârful pixului cărora stă soarta 
unora dintre noi, interpretează—cu 
precădere acolo unde nu este cazul! - A ca 
fiind V, W ca fiind M, că legea nu se aplică 
pentru toată lumea etc (vorba fabulei lui 
Grigore Alexandrescu: „eu voi egalitate, 
dar nu pentru căței“.) Și, în consecință, se 
joacă cu nervii și sănătatea noastră cu o 
nonșalanță dezolantă. 
 Şi atunci, cu un ultim efort, înţelegem 
lucrul suprem. Că, uneori, înţelegem că nu 
am înţeles nimic. Cel puțin unii dintre noi. 
 
 

Mailat Radu 

Uneori înţelegem că nu am înţeles nimic 



 

Bune practiciBune practiciBune practici   

 Există o vorbă din popor care spune că dacă 
vrei cu adevărat ceva, poți. Lucru pe care 
conducerea Complexului de Servicii Piatra Craiului 
l-a luat în serios și l-a transformat în ceea ce putem 
numi „exemplu de bune practici“.  
 Identificând beneficiile interne ale 
complexului - 3 căsuțe cu un număr aproximativ 
egal de copii, distribuite în 3 localități diferite, cu 
oferte generoase de locații pentru petrecerea 
timpului liber - a fost pus pe roate un proiect cu 
costuri zero, prin care li s-a oferit celor 32 de copii 
instituționalizați la Casa Sf. Maria, Brebenel și 

Bambi o super-vacanță.  
 „Timp de câte o săptămână, am decis să 
facem niște rocade între copiii de la cele trei 
căsuțe din Complex. Astfel, copiii de la Casa Sf. 
Maria s-au mutat o săptămână la Râșnov, la 
Brebenel. Cei de aici au plecat în același timp la 
Zărnești, la Bambi, iar cei de acolo au venit 
pentru o săptămână la Brașov.Și apoi s-au învârtit 
iarăși. Iar o dată ajunși în noile locații, au vizitat 
tot ce se putea vizita în zonă: Cetatea Râșnovului, 
Dino Park, Parcul Național Piatra Craiului, 
Poiana Brașov, Grădina Zoologică, Parcul de la 
Noua, etc. Așa am reușit, cu costuri aproape zero, 
să le oferim niște vacanțe de neuitat“, a precizat 
Monica Algasovschi, șefa Complexului de Servicii 
Piatra Craiului. 

 
 Și copiii s-au arătat extrem de încântați de 
proiect, așteptând cu interes „data viitoare“. 

Tabere low-cost 
 
 Copiii de la Complexul de Servicii Piatra Craiului au avut parte, în această 
vară, de o super-vacanță, cu costuri zero  Timp de câte o săptămână, copiii 
de la Casa Sf. Maria, Brebenel și Bambi au făcut „schimb de locații“, astfel 
încât să poată vizita cu toții Cetatea Râșnovului, DinoParc, Grădina 
Zoologică, Parcul Național Piatra Craiului etc  



 

Bune practiciBune practiciBune practici   

„Sperăm să mai încercăm astfel de vacanțe cât 
mai curând. Și nu vorbesc doar în numele meu, ci 
al tuturor celor de la Bambi și Brebenel“, a spus 
Marimar Cătană, de la Casa de tip Familial 
Brebenel din Râșnov. „Ne-a plăcut foarte mult, vă 
mulțumim!“, a completat și Ana Maria Ghic, tot de 
la Brebenel. 



 

 

Bune practiciBune practiciBune practici   



 

Bune practiciBune practiciBune practici   
 



 

Povești de viațăPovești de viațăPovești de viață   

Vrea să devină hairstylist 
 
 Răzvan Lingurar locuieşte la Centrul de plasament ,,Azur", după ce a fost educat de 
un asistent maternal din Braşov vreme de 11 ani  A rămas orfan după ce mama lui a 
decedat într-un accident pe cînd avea 2 luni, iar tatăl a plecat în SUA uitînd cu totul de 
copil  Pasiunile băiatului sînt fotbalul şi frizeria, şi vrea să-şi creeze o carieră în aceste 
domenii  Adolescentul a renunţat la un sejur la mare alături de colegii lui de la Azur 
pentru a munci într-un salon din Victoria  Răzvan este un elev conştiincios şi a intrat la 
Liceul Sportiv printre primii pe listă  

  Într-o lume aflată în continuă mişcare, 
agitaţie, stresată de grijile cotidiene fără sfîrşit, dar 
cu preocupări de înavuţire, ai impresia că nimeni nu 
mai are timpul, dispoziţia şi voinţa de a se opri 
măcar o clipă asupra problemelor celor de lîngă noi. 
Majoritatea oamenilor trăiesc doar cu convingerea 
că problema lor este cea mai importantă, cea mai 
gravă sau cea mai grea, aceasta reducîndu-se mai 
mereu la partea materială. De cele mai multe ori 
oamenii s-au obişnuit să treacă nepăsători pe lîngă 
situaţiile delicate ale semenilor lor. Astfel de 
atitudini ar putea fi spulberate dacă, din cînd în 
cînd, am vizita orfelinatele, acele instituţii de 
ocrotire a copiilor fără părinţi sau abandonaţi de 
aceştia, denumite mai nou centre de plasament, 
unde copiii trăiesc adevărate drame.  
 Întîlnim în aceste instituţii situaţii delicate şi 
grave pe care nişte suflete nevinovate trebuie să le 
suporte singure fără să aibă grija şi ocrotirea 
părintească. Aceşti copii tînjesc după dragostea 
părinţilor care, în majoritatea cazurilor, nu-i re-
cunosc şi nu-i vor lîngă ei. Pentru astfel de copii, 
şansa de a convieţui într-o familie o reprezintă asis-
tentul maternal, acea formă de integrare a copiilor 
abandonaţi în societate şi familie. Răzvan Lingurar 
a avut o astfel de experienţă vreme de 11 ani, la o 

familie din Braşov. Băiatul nu şi-a cunoscut pă-
rinţii, mama sa decedînd într-un accident, iar tatăl 
lui stabilindu-se departe de ţară, în SUA, uitînd cu 
totul de pruncul lui. Răzvan este acum un ado-
lescent de 17 ani, iar de 3 ani s-a întors în orfelinat, 
la centrul de plasament ,,Azur" din Victoria. A fost 
cea mai frumoasă perioadă din viaţa lui, spune 
copilul şi regretă faptul că legile în vigoare nu-i 
permit să mai rămînă pînă la majorat la asistentul 
maternal, acolo unde a primit o educaţie aleasă şi s-
a apropiat de carte. Pentru că astăzi, Răzvan ştie ce 
este responsabilitatea şi pare pregătit pentru viitor. 
Răzvan Lingurar este un exemplu pentru colegii lui 
de cămin, iar dascălii lui vorbesc despre el în 
cuvinte frumoase.  
 

Vrea să devină cel mai faimos hairstylist 
  
 Răzvan Lingurar, băiatul de la ,,Azur" din 
Victoria, nu a plecat în vacanţă la mare, alături de 
colegii lui, pentru că a considerat că este mai 
important să înveţe o meserie decît să se distreze. 
Iar în această vacanţă are şansa să experimenteze 
lîngă profesionişti. Adolescentul vrea să devină cel 
mai faimos hairstylist şi încearcă să se perfec-
ţioneze la un salon din Victoria. Răzvan este numit 
de colegii lui hairstylist-ul centrului. Este un tînăr 
ambiţios şi vrea să aibă afacerea lui atunci cînd va 
părăsi căminul. Chiar dacă este în primul an de 
liceu, elevul se gîndeşte la ziua cînd va avea 
propriul lui salon.  
 

De trei ani în centrul ,,Azur" 
  
 Răzvan a ajuns la Centrul de plasa-
ment ,,Azur" în urmă cu trei ani. A fost o zi tristă 
pentru el şi nu vrea să-şi mai amintească cît de greu 
s-a despărţit de asistentul maternal, de colegii şi 
prietenii din Braşov . ,,Am ajuns în centrul de la 



 

Victoria după ce asistentul maternal a ieşit la 
pensie şi nu mai puteam locui la el. A fost greu, 
am simţit că m-am despărţit de părinţii mei. Am 
locuit la aceasă familie 11 ani. Mama a murit într
-un accident rutier cînd aveam două luni, iar 
despre tatăl meu natural nu am ce povesti pentru 
că locuieşte în Boston şi nu ne-am văzut niciodată 
faţă în faţă. E greu să trăieşti alături de o familie, 
iar dintr-o dată să te desparţi, a fost greu, dar m-
am obişnuit pentru că nu am avut ce face" a spus 
Răzvan. 
 

,,Experienţe pe capul colegilor" 
 
 Pentru prima dată a folosit o maşină de tuns 
imediat după ce a fost internat la centrul de la 
Victoria. ,,Un coleg de cameră şi-a propus să se 
tundă, dar nu avea bani şi m-am oferit eu să-l 
tund. Nu l-am tuns bine pentru că nu aveam 
experienţă şi ne-am certat. Acum îmi vine să rîd, 
cînd îmi amintesc ce dungi i-am lăsat prin păr. 
Am luat maşina de tuns din magazia instituţiei şi 
mi-am tuns colegul. Am crezut că e simplu, dar 
nu a fost deloc. Am fost dezamăgit că nu am 
îndemînarea necesară. După un timp am tuns alt 
coleg, la fel de rău, şi tot aşa pînă m-am învăţat. 
Ore în şir mă uitam la emisiuni pe internet şi aşa 
am învăţat să tund. Nu am făcut niciun curs şi 
totuşi am învăţat să fac ceea ce îmi place. Am 
experimentat pe capul colegilor mei. Acum, pot să 
mă laud că pe 75% din colegii de la cămin i-am 
tuns eu. În prima fază eram fericit că se lasă pe 
mîinile mele, apoi le-am pus taxă de un suc. De 
aproape o lună, vin la salon şi încerc să mă 
perfecţionez. Aici am învăţat multe lucruri şi mă 
simt mult mai sigur. Îmi place ceea ce fac şi vreau 
să învăţ tainele acestei meserii. Am renunţat la 
cele două săptămîni de tabără la mare pentru că 
am şansa să practic ce am învăţat în acest salon. 
Mi-am propus să mă perfecţionez în această vară 
pentru din septembrie plec la Braşov căci începe 
şcoala", a mai spus băiatul.  
 

Admis la liceul sportiv 
  
 ,,Răzvan este un elev care ştie ce vrea de la 
viaţă. A vrut să se înscrie la Liceul sportiv şi a 
promovat printre primii pe listă. Şi-a dorit să se 
întoarcă în oraşul unde a copilărit, adică la 
Braşov, a vrut să fie mai aproape de familia care l
-a crescut. De cînd s-au despărţit au ţinut 

legătura, iar băiatul îşi petrece sfîrşitul de 
săptămînă la Braşov. Răzvan iubeşte fotbalul şi 
sportul în general. Îşi doreşte să ajungă un 
fotbalist de renume şi dacă nu va reuşi în sport, 
vrea să lucreze la un salon. Răzvan este unul 
dintre cei mai serioşi copii din instituţie, este 
foarte matur şi ştie ce vrea de la viaţă" a spus 
Viorica Harcu de la centrul ,,Azur". ,,Am jucat 
fotbal la mai multe echipe din Braşov şi la 
Victoria. Dacă o să muncesc mult, poate o să 
ajung un fodbalist de renume, numai prin muncă 
poţi face performanţă. În viaţă trebuie să-ţi 
propui ceea ce vrei şi totul va fi bine" a spus 
băiatul.  

 
,,Frizura trebuie să avantajeze clientul" 

  
 ,,Pentru mine a devenit o pasiune, uneori 
stau seara pînă tîrziu şi mă gîndesc cum le-ar sta 
unelor persoane tunse într-un anumit fel. În 
funcţie de chip, aleg cu uşurinţă o tunsoare care 
să avantajeze clientul. De regulă, pe colegii mei i-
am tuns aşa cum am vrut eu, dar am colegi care 
nu ţin cont de sfatul meu şi îi tund aşa cum vor ei. 
Acum mă joc cu părul, îmi place ceea ce fac. În 
această vară se poartă părul foarte scurt în lateral 
chiar şi ras, cu tot felul de modele şi mai lung în 
partea din faţă. Am vopsit cîteva persoane, am 
tuns fete, le-am şi pensat, dar înclinaţia mea 
rămîne la tunsori de băieţi. Din această meserie 
se cîştigă şi îmi doresc să am salonul meu, 
afacerea mea la Braşov. Am avut şi evenimente 
neplăcute, m-am dus la un coleg de şcoală să-l 
tund şi aveam o maşină de tuns cu baterii, acestea 
s-au descărcat şi a durat ceva timp pînă l-am 
tuns", a mai spus Răzvan. 

 
11 clienţi într-o zi 

  
,,În urmă cu trei luni am reuşit să-mi cumpăr o 
maşină de tuns şi două foarfeci de la Braşov. Ca 
să-mi fac bani de buzunar îmi tund colegii de 
şcoală şi prietenii. Într-o zi am bătut recordul, am 
reuşit să tund 11 persoane. Aşa reuşesc să am 
bani de buzunar şi pot să-mi cumpăr ce am 
nevoie. Din cînd în cînd, merg la Braşov acolo 
unde am copilărit şi am nevoie de bani pentru 
transport" a mai spus băiatul.  
 
(Material de Carla Tatu, preluat din Monitorul de 
Făgăraș) 

Povești de viațăPovești de viațăPovești de viață   



 

UtilUtilUtil   

„La mulți ani“ pentru 
 
August 
 
Anca Ianchiș - 2 august 
Ioana Chițu -3 august 
Codruța Luca – 4 august 
Ștefănescu Nicolae – 5 august 
Gabriela Babeș - 7 august 
Gheorghe Duță – 7 august 
Claudia Apopei – 14 august 
Daniel Nedelcu – 19 august 
Luminița Mihalcea – 19 august 
Laurențiu Burlacu – 23 august 
Alexandru Florin – 23 august 
Silvia Talabă – 29 august 
Dăogaru Luminița – 30 august 
 
Septembrie 
 
Claudia Bârcă – 6 septembrie 
Ioana Ditcu – 7 septembrie 
Marian Muntianu – 8 septembrie 

Iren Tothpal – 11 septembrie 
Luminița Nedelcu – 12 septembrie 
Mariana Acsinte – 15 septembrie 
Magda Constantinescu – 15 septembrie 
Mălina Olteanu – 20 septembrie 
Adrian Diac – 21 septembrie 
Mirela Lăcătușu – 22 septembrie 
Diana Banciu – 27 septembrie 
Laurențiu Tudor – 27 septembrie  

 
și toți ceilalți care nu se regăsesc pe această listă, 
dar își serbează ziua de naștere în lunile august și 

septembrie. 
 

De asemenea, urăm „La mulți ani“, sănătate și îm-
pliniri tuturor celor care pe 15 august, respectiv 8 

septembrie, își serbează ziua de nume (Maria, 
Mariana, Mărioara, Marin, Marian, etc). 

Sărbătoriții lunii: 

 Asociaţia de Educaţie şi 
Cultură Outdoor (AECO) România 
anunţă lansarea ghidului montan 
„Drumeţie Montană în Familie – 
trasee accesibile şi persoanelor cu 
dizabilităţi”.  

 Ghidul se adresează familiilor 
cu copii şi persoanelor cu dizabilităţi 
şi este unic în publicaţiile de profil din 
România, atât prin tema abordată, cât 
şi prin modalitatea de prezentare a 
informaţiilor. Materialul răspunde 
nevoii de informaţii centralizate 
privind potenţialul natural din zona 
Braşov şi include descrierea în limba 
romană şi engleză a aproape 60 de 
trasee din 6 masive montane din jurul 
Braşovului (masivele Postăvaru, 
Piatra Mare, Piatra Craiului (partea 
nordică), Bucegi (partea nordică), 
Ciucaş (parţial partea nordică) şi 
Baiului (zona prahoveană). Atât 
traseele pentru copii, cât şi cele pentru 
persoane cu dizabilităţi sunt clasificate 
în funcţie de gradul de dificultate, 
fiind însoţite de fotografii şi descrieri 

explicative, alături de numeroase 
informaţii privind mersul pe munte în 
general. Informaţiile publicate au fost 
obţinute exclusiv din teren, prin 
cercetarea, măsurarea, fotografierea şi 
analizarea traseelor din perspectiva 
accesibilităţii acestora de către copii 
sau persoane cu dizabilităţi.  
 Ghidul este disponibil gratuit 
asociaţiilor persoanelor cu dizabilităţi, 
în limita stocului disponibil, prin 
contactarea directă a Asociaţiei pentru 
Educaţie şi Cultură Outdoor. Pentru 
toţi cei interesaţi, ghidul poate fi 
achiziţionat online prin intermediul 
Rucksack Shop. Toate veniturile 
obţinute din vânzarea acestei cărţi vor 
fi refolosite în scopul continuării 
proiectelor de educaţie outdoor 
realizate de către AECO România. 

Primul ghid de drumeţie adresat persoanelor cu 
dizabilităţi şi familiilor cu copii în cărucior 



 

LegislațieLegislațieLegislație   

Guvernul a aprobat, pe 10 
august, normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopției, care a 
fost modificată și completată la 
începutul anului. 

Prin noul act normativ a 
fost redus la jumătate numărul 
formularelor utilizate în 
procedura adopției, mai precis 12 
au fost eliminate și 4 au fost 
simplificate. Mai mult, au fost 
eliminate etapele administrative 
intermediare, respectiv 
corespondența pe suport de hârtie 
între direcțiile generale de 
asistenţă socială şi protecția 
copilului (DGASPC) 
și Autoritatea Națională pentru 
Protecția Drepturilor Copilului și 
Adopție (ANPDCA) referitoare 
la completarea Registrului 
Național pentru Adopții (RNA). 
Introducerea în RNA a datelor 
referitoare la copil și la familie se 
va realiza de acum încolo direct 
la nivelul DGASPC, adică la 
nivelul primar la care aceste date 
sunt colectate și/sau produse. 

 
Procedura de potrivire, 

flexibilizată 
 
De asemenea, a fost 

flexibilizată procedura de 
potrivire inițială între copiii 
adoptabili și familiile atestate. 
Această etapă se va realiza direct 
la nivel județean sau, după caz, 
de sector, on-line, prin 
intermediul RNA. Astfel, lista 
adoptatorilor pentru fiecare copil 
va fi generată și vizualizată 
instantaneu la nivelul 
compartimentului de adopții care 
răspunde de copil și se elimină 

solicitările repetate de noi liste pe 
suport de hârtie și, implicit, 
corespondența purtată între 
instituțiile de la nivel local şi 
central, așa cum prevedea 
procedura anterioară. Raportul de 
evaluare al adoptatorilor va fi 
disponibil în RNA, on-line, fără a 
mai fi nevoie de contactarea, 
solicitarea și transmiterea acestui 
document prin poștă între cele 
două DGASPC implicate în 
procesul de potrivire. 

Mai mult, familiile 
adoptatoare vor depune mai 
puține documente pentru 
soluționarea cererii de evaluare, 
iar recomandările de la locul de 
muncă nu vor mai fi necesare. 

 
Adopția devine posibilă și în 
cazul refuzului nejustificat 

 
Pentru copiii aflați în 

îngrijirea statului, adopția va 
putea fi stabilită și în cazul în 
care părinții sau rudele care au 
putut fi găsite declară că nu 
doresc să se ocupe de copil, însă, 
ulterior, refuză să semneze 
declarațiile care ar permite 
declararea ca adoptabil a 
copilului. De asemenea, dacă 
părinții sau rudele copilului de 
până la gradul al patrulea nu sunt 
găsite după o perioadă de 6 luni 
de la instituirea măsurilor de 
protecție specială, procedurile de 
adopție vor putea fi demarate. 

Va fi eliminat și termenul 
de 2 ani stabilit pentru 
valabilitatea statutului de copil 
adoptabil. Obținut în urma 
deciziei unei instanțe de judecată, 
acest statut va fi valabil până la 
încuviințarea adopției sau până ce 

copilul împlinește vârsta de 14 
ani. În cazul adopțiilor 
internaționale, copilul va fi 
declarat eligibil, conform noului 
act normativ, la numai 1 an de la 
deschiderea procedurii, și nu 
după 2 ani, așa cum se întâmplă 
în prezent. 

 
Concediu de acomodare și 

dublarea perioadei de 
valabilitate a atestatului 

 
O altă noutate este 

acordarea unui concediu de 
acomodare de maximum 1 an de 
zile și a unei indemnizații lunare 
pe perioada acestui concediu, 
care în mod obligatoriu include şi 
perioada de încredinţare în 
vederea adopției. Concediul se 
acordă oricăruia dintre soții 
familiei adoptatoare, dacă 
realizează venituri supuse 
impozitului pe venit, iar valoarea 
indemnizaţiei are un cuantum de 
3,4 ISR (indicator social de 
referință, de 500 lei în prezent). 
În plus, valabilitatea atestatului 
de familie adoptatoare este 
prelungită de la 1 an la 2 ani. 

La 30 iunie 2016, în 
Registrul Naţional pentru Adopţii 
erau înregistrați 3.250 copii 
adoptabili, din care 2.716 erau 
eligibili pentru adopţie naţională, 
iar restul pentru adopție 
internațională.  

De asemenea, 1.800 fa-
milii erau atestate pentru adopție 
națională și alte 81 pentru adopție 
internațională. 

Normele metodologice de aplicare a legii 
adopţiilor, aprobate de Guvern 



 

Acreditarea serviciilor sociale, respectiv 
acordarea licenței provizorii și a licenței de 
funcționare pentru servicii sociale destinate 
copiilor, persoanelor cu dizabilități, victimelor 
violenței domestice și persoanelor vârstnice vor fi 
realizate nu doar de către Ministerul Muncii 
(MMFPSPV), ci și de către cele 3 autorități centrale 
specializate din subordinea acestuia, înființate în 
anii 2014-2015, respectiv: Autoritatea Națională 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
(ANPDCA), Agenția Națională pentru Egalitate de 
Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Autoritatea 
Națională pentru Persoanele cu Dizabilități 
(ANPD). 

Executivul a modificat și completat, printr-o 
hotărâre adoptată în ședința de ieri, 10 august 2016, 
prevederi ale Hotărârii nr. 118/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 
calității în domeniul serviciilor sociale și ale HG nr. 
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale precum și a regulamentelor-cadru 
de organizare și funcționare a serviciilor sociale. 

Potrivit actului normativ aprobat ieri, la 
nivelul MMFPSPV, ANPDCA, ANES și ANPD se 
înființează câte un compartiment de acreditare a 
serviciilor sociale (licențiere), cu încadrarea în 
numărul maxim de posturi aprobat pentru aceste 
instituții, care va derula activitățile de evaluare și 
certificare a calității serviciului pentru care se 
solicită licență, precum și de reglementare privind 
condițiile de acreditare, conform legislației privind 
asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale. 
Decizia de acordare a licenței de funționare sau, 
după caz de retragere a acesteia este luată de 
conducerea instituțiilor menționate, la propunerea 
evaluatorului din cadrul compartimentului de 
specialitate. 

Până în prezent, doar direcția de specialitate 
din cadrul Ministerului Muncii îndeplinea atât 
formalitățile legate de acreditarea furnizorilor 

publici și privați de servicii sociale cât  și de 
acordarea de licențe de funcționare pentru astfel de 
servicii. Prin extinderea atribuțiilor de acreditare a 
serviciilor sociale (licențiere) și la nivelul celor 3 
autorități naționale din subordinea sa, sunt 
responsabilizate instituțiile care cunosc cel mai bine 
problemele și condițiile pe care ar trebui să le 
îndeplinească furnizorii de servicii sociale, în 
domeniile specifice de activitate. In plus, prin nou 
hotărâre, ANPDCA, ANPD și ANES au obligația 
„de a elaborării standardelor, criteriilor şi 
indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi a 
organizării, coordonării şi implementării 
activităților de evaluare, certificare, monitorizare 
şi control al calităţii în domeniul serviciilor 
sociale” 

Totodată, prin completarea atribuțiilor 
instituțiilor de mai sus se asigură și premisele 
coerenței prevederilor legislative în vigoare, prin 
crearea unui cadru procedural unitar. 

În scopul simplificării procedurii de 
acreditare, actul normativ mai prevede, pe baza 
prevederilor art.2 alin. (2) și art.8 din OUG nr. 
41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administrației publice 
centrale și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative și pe baza principiilor asumate prin 
Memorandmul cu tema “Măsuri de simplificare și 
de coordonare a procedurilor administrative din 
administrația publică centrală de specialitate”, 
eliminarea următoarelor documente:  

 certificatul de acreditare a furnizorului 
serviciului social,  

 certificatul de înregistrare fiscală  
 convenția de colaborare între 

furnizorul privat și consiliul județean/
local pe a cărui rază administrativ-
teritorială funcționează serviciul social 

În același timp, există prevederi cu privire la 
folosirea cu precădere a mijloacelor electronice în 
procesul de acreditare. 

LegislațieLegislațieLegislație   

Acreditarea serviciilor sociale, respectiv 
acordarea licenței provizorii și a licenței de 
funcționare vor fi efectuate de Ministerul 

Muncii, ANPDCA, ANES și ANPD  



 

Mai mult, pentru procesul de reacreditare 
nu se solicită documentele justificative depuse la 
dosarul inițial de acreditare. Aceasta se va realiza 
în baza cererii de reacreditare, a raportului de 
evaluare în teren, realizat în cadrul procesului de 
monitorizare a respectării standardelor minime și a 
notificării de reacreditare transmisă de către agenţia 
judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială. 

De asemenea, actul normativ modifică și 
H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, în sensul în care sunt modificate 
definiții ale unor termeni, se reîncadrează în 
Nomenclator anumite tipuri de servicii sociale, se 
modifică raportul angajat/beneficiar necesar 
asigurării resursei umane, precum și prevederi 
referitoare la procentul personalului de specialitate 
din totalul personalului centrului de servicii sociale 
etc. 

Astfel, prin noua hotărâre se stabilesc 
următoarele rapoarte angajat/beneficiar: 

 pentru serviciile acordate în 

centrele rezidenţiale pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi, 
raportul angajat/beneficiar este de 
minimum 1/1 

 pentru locuinţele maxim protejate 
raportul angajat/beneficiar este de 
minimum 1/1 

 pentru locuințele mediu protejate 
raportul angajat/beneficiar este de 
minimum ½ 

 pentru locuințele minim protejate 
raportul angajat/beneficiar este de 
minimum ¼ 

Tot prin noua hotărâre, în cadrul centrelor 
cu personalitate juridică, la categoria presonal de 
conducere se introduce funcția de „contabil șef“. 

La nivelul „personalului administrativ“, pe 
toate anexele, prin noua legislație, dispare 
denumirea de „post de specialitate“ și se înlocuiește 
cu cea de „post“. 

Actul urmează să fie publicat în Monitorul 
Oficial. 

LegislațieLegislațieLegislație   

 Guvernul a aprobat progra-
mul de interes naţional „Creșterea 
calității vieții persoanelor vârstnice 
din căminele pentru persoane 
vârstnice“, ce vizează finanțarea 
căminelor publice pentru persoane 
vârstnice într-un procent de maxim 
50% din standardul minim de cost la 
nivel național pentru căminele pen-
tru persoane vârstnice, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.978/2015, 
în funcție de capacitatea căminului, 
din care: 
  minimum 30% pentru 
acoperirea cheltuielilor cu salariile 
personalului de specialitate angajat 
al căminului pentru persoane 
vârstnice sau cu care acesta a 
încheiat contract de prestări de ser-
vicii pentru activitățile de evaluare/
elaborare/implementare plan de 
intervenție/plan de îngrijire și 
asistență/management de caz. 
Pot r iv it  p r eveder ilor  L egi i 
nr.17/2000 privind asistența socială 

a persoanelor vârstnice, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare, căminele pentru persoane 
vârstnice pot primit fonduri de la 
bugetul de stat pentru cheltuielii 
curente și de capital.  Conform 
prevederilor art.2 alin.(1) pct. 50 și 
51 și alin.(3) lit. a) din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele pub-
lice locale, cu modificările și com-
pletările ulterioare, cheltuielile de 
personal sunt parte a cheltuielilor 
curente de funcţionare. 
  restul, până la maximum 
50%, pentru acoperirea altor chel-
tuieli curente de funcționare. 
 Acordarea de finanţare se 
realizează în baza cererilor de 
finanțare întocmite de serviciile pub-
lice de asistență socială în subordi-
nea/coordonarea cărora funcţionează 
căminele pentru persoane vârstnice. 
 Finanţarea Programului se 
realizează de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Muncii, Fami-

liei,  Protecţiei Sociale și Persoa-
nelor Vârstnice.  
 Bugetul aferent acestui pro-
gram de interes naţional este de 
9.000 mii lei, perioada de derulare 
fiind în limita bugetului alocat, dar 
numai târziu de 30.11.2016. 
 Monitorizarea implementării 
şi controlul fondurilor alocate în 
cadrul programului de interes 
național se asigură de către Agențiile 
județene pentru plăți și inspecție 
socială, respectiv a Municipiului 
București. 

Programul de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii 
persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice“  



 

Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   

 Persoanele care deţin construcţii şi 
amenajări ce funcţionează fără autorizaţie de 
securitate la incendiu vor putea obţine acest 
document până cel târziu 30 iunie 2017, 
potrivit unei Ordonanţe adoptată pe 24 
august 2016 de Guvern. 
 Până la data obţinerii autorizaţiei de 
securitate la incendiu, răspunderea pentru 
funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor 
din punct de vedere al asigurării cerinţei de 
securitate la incendiu rămâne în 
exclusivitate beneficiarilor investiţiilor. 
 Prin prevederile Legii nr.33/2016 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 52/2015 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, a fost 
prorogat termenul în care persoanele cu 
responsabilităţi legale au obligaţia obţinerii 
autorizaţiei de securitate la incendiu până la 
data de 31 decembrie 2016, perioadă în care 
acestea nu sunt sancţionate contravenţional.  
 Totuşi, în urma analizelor efectuate s-
a constatat că în cele 4 luni până la expirarea 
termenului stabilit, chiar dacă se păstrează 
acelaşi ritm de avizare/autorizare, nu toţi 
proprietarii/deţinătorii construcţiilor vor 
putea atinge obiectivul propus. Prin urmare, 

extinderea perioadei în care se realizează 
conformarea de bună voie la norma de 
autorizare va conduce la creşterea numărului 
de construcţii autorizate, fără a fi necesară 
aplicarea unor măsuri coercitive.  
 Totodată, prin prelungirea termenului 
pentru obţinerea autorizaţiei, se urmăreşte 
reducerea riscului de nerespectare a 
termenelor de obţinere a avizelor/
autorizaţiilor de securitate la incendiu de 
către beneficiarii care nu s-ar încadrat în 
termenul actual. 
 Prelungirea cu jumătate de an a 
termenului implică şi reducerea numărului 
de solicitări de autorizare respinse pentru 
neconformităţi, beneficiarii urmând astfel să 
aibă la dispoziţie o perioadă mai mare de 
timp în care să efectueze lucrările necesare 
obţinerii autorizaţiei de securitate la 
incendiu. 
 Potrivit Legii nr. 307/2016, obligaţia 
obţinerii autorizaţiei de securitate la 
incendiu revine beneficiarului investiţiei ori 
persoanei fizice sau juridice care finanţează 
şi realizează investiţii noi sau intervenţii la 
construcţiile existente. 
 Totuşi, pe timpul controalelor de 
prevenire, personalul ISU poate opri 
funcţionarea construcţiilor şi amenajărilor 
dacă constatată încălcarea gravă a cerinţei 
de securitate la incendiu, conform criteriilor 
stabilite prin H.G.R. nr.915/2015.  
 
(Sursa: Guvernul României) 

Autorizaţia de securitate la incendiu se va putea 
obţine până la 30 iunie 2017 



 

Noutăți legislativeNoutăți legislativeNoutăți legislative   

 Următorul număr al revistei „Abstract“ va apărea în septembrie 2016. Cine dorește 
să participe cu materiale, sugestii, idei, pentru numerele următoare ale revistei, este 
rugat să transmită materialele (în format electronic) sau / și pozele, pe adresa de email 
r_mailat@yahoo.com.  Vă mulțumim! 

 Guvernul a aprobat, 
în ședința din 24 august 
2016, înființarea Institutului 
Național de Administrație 
(INA), instituție publică cu 
personalitate juridică ce va 
funcționa în subordinea 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice (MDRAP). 
 Institutul va prelua 
de la Agenția Națională a 
Funcționarilor Publici și 
centrele regionale din sub-
ordinea acesteia personalul 
și patrimoniul aferente acti-
vității de formare profe-
sională, programele de for-
mare profesională, dreptu-
rile și obligațiile care de-
curg din acestea. Implementarea acestor măsuri nu 
este de natură să afecteze raporturile de muncă/de 
serviciu ale personalului preluat. 
 INA va asigura cadrul instituțional pentru 
derularea activităților de formare a personalului din 
cadrul autorităților și instituțiilor publice. Aceasta 
va avea competențe sporite față de vechea instituție 
și va asigura cadrul organizat/formal pentru a 
acoperi nevoia de formare pentru toate categoriile 
de personal care își desfășoară activitatea în cadrul 
autorităților și instituțiilor publice, cât și o serie de 
mecanisme vizând asigurarea calității și unității în 
procesul de formare. De asemenea, INA va asigura 
formări/perfecționări specifice, destinate unor 
categorii sau procese prioritare în administrația 
publică, pentru care furnizorii privați sau cei din 
mediul academic nu au capacitatea/expertiza 
practică de formare necesară și nici curicule 
dezvoltate. 

 Totodată, se vor revitaliza Centrele 
teritoriale de formare continuă pentru administrația 
publică, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de 
formare ale aleșilor locali, funcţionarilor publici şi 
persoanelor încadrate cu contract individual de 
muncă din cadrul autorităților administrației publice 
locale, funcţionarilor publici şi personalul 
contractual din cadrul serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei centrale, 
funcţionarilor publici şi personalul contractual din 
cadrul instituțiilor prefectului, precum și altor 
persoane interesate.  
Nu în ultimul rând, se urmărește ca, în viitor, noua 
instituție să poată organiza cursuri de master și 
doctorat în domeniul administrației publice, în 
parteneriat cu instituții de învățământ superior.  
(Sursa: Guvernul României) 

Guvernul a aprobat înființarea Institutului 
Național de Administrație  


