
 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional 

"Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" 

 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

Art. I - Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea 

reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.175  din 11 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum 

urmează: 

 

1. Alineatul (2) al articolului 5  se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Prin Program se finanţează cheltuielile curente de funcţionare ale căminelor pentru persoane 

vârstnice înfiinţate în condiţiile art. 3 alin. (1), pe o perioadă de maximum 79 de luni de la data 

prevăzută în contractul de finanţare, cu încadrare în perioada de derulare a Programului, prevăzută 

în anexa nr. 1, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2017.” 

2. Articolul 81 se abrogă. 

3. La anexa nr. 1, poziţia "Perioada de derulare" se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Perioada de derulare: 

Programul se derulează pe o perioadă de 79 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2011, dar nu mai 

târziu de data de 31 octombrie 2017, iar planificarea finanţării este multianuală." 

    4. Litera b) de la  poziţia "Buget" din Anexa nr.1 se abrogă. 

 

Art. II – (1) Autoritățile administrației publice locale care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 

au în derulare contracte de finanțare încheiate pentru căminele prevăzute la art.3 alin.(1) din Hotărârea 



Guvernului nr.212/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita prelungirea perioadei de 

derulare a acestora pentru o perioadă de 24 de luni, dar nu mai târziu de 31 octombrie 2017. 

(2) Prelungirea perioadei în condițiile alin.(1) se face prin înregistrarea unei cereri la sediul 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, inclusiv electronic, până la data 

de 10 noiembrie 2015. În situația în care cererea este depusă după această dată finanțarea încetează.  

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoțită obligatoriu de hotărârea consiliului local sau a 

consiliului județean care administrează căminul pentru persoane vârstnice, prin care acesta își ia 

angajamentul ca după terminarea perioadei de finanțare prin Programul de interes naţional "Dezvoltarea 

reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, să asigure din surse proprii sau din alte surse decât cele acordate 

din bugetul de stat prin programele de interes național, cheltuielile de funcționare pentru o perioadă de 

minimum 12 luni.  

 

 

Prim Ministru 

Victor - Viorel PONTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


