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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

28 martie 2023. 

√ Hotararea Guvernului nr.  259/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 886/2000 pentru 

aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, publicată în Monitorul Oficial 

251/27.03.2023 

→ Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 16 octombrie 2000, se modifică 

după cum urmează: 

1.Articolul 1 va avea următorul cuprins: 

"- Art. 1 

(1) Se aprobă Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice care cuprinde: 

a) criteriile de încadrare în grade de dependenţă, prevăzute în anexa nr. 1; 

b) recomandări privind încadrarea în grade de dependenţă, prevăzute în anexa nr. 2; 

c) fişa de evaluare sociomedicală, prevăzută în anexa nr. 3. 

(2) Evaluarea autonomiei funcţionale este parte din procesul de evaluare complexă derulat în conformitate cu 

prevederile art. 49 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în 

scopul identificării detaliate a nevoilor persoanei vârstnice şi elaborării planului individualizat de asistenţă şi 

îngrijire. 

(3) Evaluarea autonomiei funcţionale se realizează cu respectarea prevederilor art. 31-33 şi art. 98 alin. (1)-(4) 

din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare." 

2. Articolul 2 se abrogă. 

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

"- Art. 3 
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(1) Tipurile de servicii recomandate pentru a fi incluse, de către personalul de specialitate, în planul 

individualizat de asistenţă şi îngrijire şi asistenţă în baza căruia se acordă serviciile prevăzute la art. 100 din 

Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi serviciile sociale la domiciliu, în centre de zi 

sau în centre rezidenţiale se stabilesc pe baza încadrării în grade de dependenţă şi a situaţiei economice şi 

sociale a persoanei vârstnice." 

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 

"- Art. 4 

Dosarul persoanei vârstnice care solicită îngrijiri la domiciliu, în centre de zi sau în centre rezidenţiale pentru 

persoane vârstnice conţine în mod obligatoriu fişa de evaluare sociomedicală (geriatrică), prevăzută la art. 3 

alin. (2)." 

5. Articolul 5 se abrogă. 

6.Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins: 

"Criterii de încadrare în grade de dependenţă" 
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