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Speța nr. 6  

Locație (denumirea și 
adresa centrului) 

CRRNPAH Călinești, com. Florești, jud. Prahova 

Echipa CRJ care a 
colectat speța 

Clara Mitar, Florentina Vîrtej 

Data colectării 08.09.2016 

Beneficiarul speței ☐ X & Y  - beneficiari 

Speța În luna februarie 2016, după solicitarea unui punct de 
vedere al serviciului juridic al DGASPC Prahova, 
conducerea centrului a decis reținerea unei sume de 602 
lei din pensiile beneficiarilor (o sumă mai mare decât în 
luna precedentă), reprezentând costul cu cazarea și 
masa. Decizia centrului a fost justificată în temeiul 
Ordinului ANPH nr. 467/2009 privind stabilirea 
costului mediu lunar de întreţinere în centrele 
rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a 
nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de 
adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii 
acestora și a HG nr 532/1999 pentru aprobarea 
Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de 
întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de 
persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora. 

Centrul a informat beneficiarii în data 25.02.2016 
despre această decizie, ulterior încheind un proces 
verbal cu beneficiarii. Beneficiarii X și Y au refuzat să 
semneze, precizând că nu sunt de acord să li se oprească 
cei 602 lei. În cazul beneficiarei X a fost informată și 
fiica acesteia.  

Situația a rămas neclară. Angajații nu s-au lămurit cu 
privire la dispozițiile în vigoare, dar nici nu au restituit 
sumele încasate în plus în luna februarie.  

Soluție Beneficiarii cărora le-a fost rețiuntă suma de 602 lei din 
pensie, în luna februarie 2016, având drept justificare 
din partea centrului prevederile Ordinului ANPH nr. 
467/2009 și ale HG nr.532/199, vor solicita Centrului 
informații cu privire la legalitatea acestei măsuri, 
utilizând modelul din Anexa 1.  

Domeniu Egalitate şi nediscriminare 
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Tip serviciu Consultanță în vederea facilitării accesului la justiţie a 
persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate sau în risc 
de instituţionalizare prin furnizarea de răspunsuri şi 
soluţii juridice 

 

 

 

ANEXA 1 

 

Nr. de înregistrare la Registratura CRRN Călinești _____/______ 

 

 

CĂTRE: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI REABILITARE NEUROPSIHICĂ PENTRU 
PERSOANE ADULTE CU HANDICAP 

Str. Principală nr. 153, Comuna Floreşti, Sat Călinești, județul Prahova 

 

 

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 

 

Subsemnata _________ , legitimată prin B.I./C.I. seria .... nr. ........., eliberat/eliberată la data de .......... 
de Secţia de poliţie ....... , codul numeric personal ................, în calitate de  beneficiar al CRRN Călinești 
(numit în continuare Centrul), formulez următoarea Solicitare de clarificări, 

Având în vedere următoarele aspecte: 

- în data de 25 februarie 2016 mi s-a comunicat faptul că a Centrul a luat decia reținerii sumei de 602 lei 
din contravaloarea pensiei, reprezentând costul cu cazarea și masa; 

- Centrul a justificat reținerea acestei sume în baza dispozițiilor Ordinului ANPH nr. 467/2009 privind 
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, 
precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în 
centre sau de susţinătorii acestora și a HG nr 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a 
nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate 
sau de susţinătorii legali ai acestora; 

- Centrul a informat beneficiarii despre această decizie, prin semnarea unui proces verbal cu acei 
beneficiari care au fost de acord cu această măsură; 

- Subsemnata a refuzat semnarea acestui proces-verbal, menționând că nu sunt de acord cu această 
decizie. 

- Până la acest moment, suma de 602 lei, reținută în luna februarie 2016 din venitul aferent pensiei 
pentru luna februarie 2016, nu mi-a fost restituită. 

Ținând cont de situația de fapt menționată mai sus și luând în considerare următoarele prevederi legale: 

- La data de 25 februarie 2016, HG nr.532/19991 era abrogată începând cu data de 01.01.2016 de către 
Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a 
nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de 
întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, motiv 
pentru care prevederile acestei hotărâri nu mai produceau efecte, iar pe cale de consecință decizia 
Centrului a fost în mod incorect întemeiată.  

                                                 
1 HG nr. 532/199pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată 
de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora 
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- În calitate de beneficiară a Centrului am semnat Contractul  
pentru acordarea de servicii sociale, conform modelului stabilit prin Ordinul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 73/20052.  

- Conform acestui Contract, la punctul 3.3. se completează ”Contribuţia beneficiarului pentru serviciile 
sociale primite”. În același paragraf, contractul impus de Minister conține și o instrucțiune cu privire 
la completarea acestei clauze, respectiv ”Valoarea contribuţiei beneficiarului de servicii sociale este 
stabilită în urma procesului de evaluare complexă”.  

- De asemenea, la pct. 14.1. contractul stipulează că ”Părţile contractante au dreptul, pe durata 
îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adiţional 
numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora şi care nu au 
putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.” 

- Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prevăzute în Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  nr. 67/20153 menționează la S2.2 ”Admiterea în centru  se 
realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii” faptul că ”angajamentele de plată fac 
parte integrantă din contract”. 

 

În concluzie, vă rog respectuos să îmi justificați temeiul pentru care ați reținut suma de 602 lei în luna 
februarie 2016 din venitul aferent pensiei pentru luna februarie 2016, luând în considerare prevederile 
legale care reglementează faptul că orice modificare a Contractului pentru acordarea de servicii sociale 
(inclusiv a angajamentului de plată, parte integrantă a acestui contract) trebuie să se realizeze cu acordul 
scris al ambelor părți semnatare prin Act adițional la acesta. Mai mult, orice modificare a contribuției de 
plată care mi-ar reveni trebuie stabilită în urma procesului de evaluare complexă. Precizez ca până la data 
prezentei nu mi-au fost aduse la cunoștință nici Actul adițional și nici rezultatul procesului de evaluare. 

 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris, la adresa CRRN Călinești. 

 

Nume prenume beneficiar: ________ 

Semnătura: ____________ 

Data: ______________ 

  

                                                 
2 Ordinul nr. 73/2005privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, 
acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale 
 
3 Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, 
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