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Barem 2008 – 2010 

 

1)categoria A . Persoanele care se inscriu pana in limita de 1000 de lei lunar au 

calitatea de asistat categoria A. In calculul drepturilor pentru a fi asistat se au in 

vedere numai veniturile propriu zise din pensie.  

Nu se cuprind in calculul veniturile primite de persoana asistata din aplicarea DL 

118/1990 si a legii nr 189/2000, cu completarile si modificarile la zi si nici 

indemnizatia germana. 

 In limita de 1000 de lei/lunar , asistatii A pot primi : tichete sociale pentru 

procurarea de produse alimentare , medicamente, servicii de ajutor gospodaresc, 

ajutor de iarna, ajutor de Pesah, masa la restaurantele Rituale ale FCER sau la 

domiciliu, articole de imbracaminte, asistenta medicala. Mai pot beneficia de 

activitati de socializare la Centre de Zi, cluburi, case de recreere, precum si la 

Programul Braille, prioritate la internare in caminul din Bucuresti sau caminul din 

Arad; decontarea eventualelor cheltuieli de spitalizare in caz de nevoie –dupa 

posibilitati; cheltuieli ocazionate de o schimbare in ceea ce priveste sanatatea 

asistatului.  

La calculul ajutoarelor din aceasta categorie se va tine seama de venitul realizat. 

S-a acceptat ca asistatii A, cu venit intre 970-1000 lei sa primeasca servicii in 

valoare de 30 lei/luna. 

Pot exista situatii exceptionale unde datorita cheltuielilor mari pentru mentinerea 

sanatatii sa fie acceptati in aceasta categorie si persoane cu venit peste 1000 lei/luna. 

Se vor acorda asemenea ajutoare numai dupa aprobarea unei comisii speciale din 

care sa faca parte reprezentantul DASM, delegatul FCER si un reprezentant al 

comunitatii din care face parte ( in cazul comunitatilor din provincie). 

 Valoarea ajutoarelor si a serviciilor se stabilesc in raport de venitul asistatului. 

2) categoria B . Persoanele cu venit lunar situate intre 1001 si 1350 lei fac parte din 

grupa de asistenta categoria B. Ajutoarele pentru aceasta categorie de asistati  
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constau din : ajutor de Pesah (60 lei /an, 5 lei/luna), ajutor de iarna ( 192lei /an , 16 

lei /luna), asistenta medicala.  

 Asistatii din aceasta categorie vor avea prioritate la internarea in camine. 

Cheltuielile de intretinere in caminse suporta integral de catre acestia sau familie.  

   3) categoria C . Persoanele cu un venit de peste 1351 lei fac parte din grupa 

de asistenta categoria C.  Acestia beneficiaza de : ajutor de Pesah in valoare de 60 

lei an , 5 lei /luna  si asistenta medicala . 

 Asistatii din aceasta categorie vor avea prioritate la internarea in camine. 

Cheltuielile de intretinere in caminse suporta integral de catre acestia sau familie.  

 4) categoria D.  Sunt asistatii care au donat proprietatile indiferent de 

veniturile lor. Categoriile de ajutoare se vor stabili, indiferent de venitul din pensie, 

nu mai putin de 550 lei/luna si vor cuprinde urmatoarele : 

 Tichete de alimente; 

 Ajutor de Pesah ; 

 Ajutor de iarna; 

 Medicamente; 

 Ajutor gospodaresc; 

 Imbracaminte; 

 Masa la Restaurantul Ritual ; 

 Masa la domiciliu; 

 Alte cheltuieli ocazionate 25 lei/luna; 

 Ajutoare in lei (cash); 

 Asistenta medicala; 

 Case de odihna ale FCER; 

 Prioritate la internarea in caminele de varstnici.  

Persoanelor din aceasta categorie, in afara ajutoarelor mentionate, FCER va suporta 

urmatoarele cheltuieli: 

 Impozitul pe locuinta-obligatoriu; 
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 Asigurarea obligatorie pe locuinta-obligatoriu; 

 Imbunatatiri aduse locuintei pentru sporirea gradului de confort si crearea unui 

ambient necesar donatorului-in functie de posibilitati; 

 Zugraveli, ferestre de termopan, usi care sa asigure securitatea locatarilor la 

intrarea in apartament-in functie de posibilitati; 

 reparatii la instalatiile de incalzire, elctrice si sanitare care asigura apartamentului 

o valoare mai mare si imbunatatesc considerabil viata actualilor locatari-obligatoriu; 

 cota parte la reparatiile care se realizeaza in bloc, case la curte, etc, pentru 

acoperis, ascensor, casa scarii, subsol si alte bunuri commune-obligatoriu; 

 asistatii din aceasta categorie-sot si sotie-au dreptul la internare in caminul din 

Bucuresti sau caminul din Arad, in conditiile acordate celorlalti asistati-obligatoriu; 

 FCER se obliga sa suporte evntualele cheltuieli de spitalizare in caz de nevoie-

dupa posibilitati; 

 DASM-prin Centrul de Ajutor Medical va asigura relatii cu medicii specialisti, 

suportand anumite cheltuieli ocazionate de o schimbare in ceea ce priveste sanatatea 

asistaului. Cheltuielile se vor deconta la FCER; 

 Donatorii rezidenti in caminele de varstnici vor primi o subventie lunara din 

partea FCER de 100 lei. 

5) categoria E . Toti fostii colaboratori ai FCER care au o vechime de cel putin 10 

ani dupa pensionare. Acestia primesc  

 Medicemente in valoare de 60 lei/lunar 

 Ajutor gospodaresc in valoare 50 lei /lunar.  

6) categoria F. Pot primi acest statut persoanele de origine evreiasca care s-au 

nascut dupa 01.01.1945 si au pierdut capacitatea de munca fiind  persoane cu 

dizabilitati fizice sau psihice , nu au venituri asigurate, sunt  dependente de ajutorul 

altor persoane si datorita starii de sanatate nu pot lucra ca angajati. Acestia sunt 

incadrati ca asistati pentru perioade limitate. Cazurile vor fi avizate de Comisia 
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Medicala a FCER, JDC si DASM. Plata ajutorarii acestora, este asigurata de FCER 

in limita resurselor financiare.    

Aceste cazuri, obligatoriu, vor fi avizate de Comisia Medicala a FCER. Ajutoarele 

in numerar si unele servicii de care pot beneficia din partea DAsM cei mentionati 

mai sus, se fac conform reglementarilor existente pentru toate categoriile de asistati;  

Calitatea de de asistat devine functionala, in momentul in care dosarul intocmit de 

asistentul social, semnat de catre acesta si seful compartimentului, este prezentat 

unei comisii formate din sefii compartimentelor de Asistenta sociala si medicala 

pentru Bucuresti si Provincie, directorul CAJM, Medicul Coordonator pt. Provincie 

, Directorul si/sau directorul Adjunct DASM. Dosarul va fi avizat de partenerul 

permanent in activitatea de asistenta sociala si medicala – Directorul JDC pentru 

programele din Romania. 

7) categoria G. Pot primi acest statut supravietuitorii ai Holocaustului ( NASCUTI 

INAINTE DE 9 MAI 1945), membri AERVH. Integrarea in aceasta categorie se 

face indiferent de nivelul veniturilor. 

Categoria « A » cuprinde asistati ale caror venituri din pensii si legi speciale 

sunt mai mici de 1000 lei ( la nivelul pensiilor din luna septembrie 2008) dar nu mai 

mari de 1200 lei in prezent. Sistemul de calculare al ajutoarelor ramane neschimbat. 

 

Dosare 2 persoane – venituri sub 1642 ( la nivelul pensiilor din luna septembrie 

2008) dar 

                                  nu mai mari de 1970 in prezent. 

Dosare de 3 persoane – venituri sub 2642 ( la nivelul pensiilor din luna 

septembrie 2008) 

                                      dar nu mai mari de 3170 in prezent. 

Dosare de 4 persoane - venituri sub 3284 ( la nivelul pensiilor din luna 

septembrie 2008) 

                                      dar nu mai mari de 3940 in prezent. 
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Categoria « B » cuprinde asistati ale caror venituri din pensii si legi speciale sunt 

cuprinse intre  de 1001 si 1350 lei ( la nivelul pensiilor din luna septembrie 2008) 

dar nu mai mari de 1201 - 1620 lei in prezent. Ajutoarele raman neschimbate. 

Categoria « C » cuprinde asistati ale caror venituri din pensii si legi speciale sunt 

mai mari de 1351 lei ( la nivelul pensiilor din luna septembrie 2008)  dar nu mai 

mare de 1621 in prezent. Ajutoarele raman neschimbate. 

Categoria « D » pentru aceasta categorie propunem o crestere a ajutoarelor in 

raport cu indecele de crestere a inflatiei raportat de INSSE pt 2009 – 106,71%. 

Aceasta ar insemna de la 450 – 550 lei la 480 – 586 lei/luna ; 

Categoria « F » se aplica modalitatea de calcul a categoriei « A ». 

     CategoriA “G” de asistenta cuprinde supravietuitori ai Holocaustului ( 

NASCUTI INAINTE DE 9 MAI 1945), membri AERVH, care nu au beneficiat 

pana in prezent de ajutoare din partea DASM-ului. 

Categoria “G” va beneficia de urmatoarele servicii si ajutoare: 

 Ajutor de Pesah 

 2 kg azima 

 O cutie faina de azima 

 Un Luah 

 Asistenta medicala 

 Imbracaminte si alimente din donatii 

 Ajutoare exceptionale prin Comisia Medicala a FCER – DASM 

 Prioritate la internarea in Caminele FCER 
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Nr. 

Persoane/ 

dosar 

Categoria « A » Categoria « B » Categoria « C » 

1 persoana Venit din pensii mai 

mic de 1000 lei ( la 

nivelul pensiilor din 

luna septembrie 

2008) dar nu mai 

mari de 1200 lei in 

prezent 

Venit intre  de 1001 

si 1350 lei ( la nivelul 

pensiilor din luna 

septembrie 2008) dar 

nu mai mari de 1201 - 

1620 lei in prezent 

venituri din pensii sunt 

mai mari de 1351 lei ( la 

nivelul pensiilor din 

luna septembrie 2008) )  

dar nu mai mare de 

1621 in prezent 

2 persoane Venituri din pensii 

sub 1642 ( la nivelul 

pensiilor din luna 

septembrie 

2008)dar nu mai 

mari de 1970 in 

prezent. 

Venituri din pensii 

intre 1642 si 2216 lei 

( la nivelul pensiilor 

din luna septembrie 

2008) dar cuprinse in 

intervalul 1971- 3234  

in prezent. 

venituri din pensii sunt 

mai mari de 2216 lei ( la 

nivelul pensiilor din 

luna septembrie 2008) )  

dar nu mai mare de 

3234 in prezent 

3 persoane Venituri din pensii 

sub 2642 ( la nivelul 

pensiilor din luna 

septembrie 

2008)dar nu mai 

mari de 3170 in 

prezent 

Venituri din pensii 

intre 2642 si 3566 lei 

( la nivelul pensiilor 

din luna septembrie 

2008) dar cuprinse in 

intervalul 3170 - 

3566  in prezent. 

venituri din pensii sunt 

mai mari de  lei ( la 

nivelul pensiilor din 

luna septembrie 2008) )  

dar nu mai mare de 

1621 in prezent 

4 persoane Venituri din pensii 

sub 3284 ( la nivelul 

pensiilor din luna 

Venituri din pensii 

intre 3284 si 4433 lei 

( la nivelul pensiilor 

venituri din pensii sunt 

mai mari de 1351 lei ( la 

nivelul pensiilor din 
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septembrie 2008) 

dar nu mai mari de 

3940 in prezent 

din luna septembrie 

2008) dar cuprinse in 

intervalul 3940- 4711  

in prezent. 

luna septembrie 2008) )  

dar nu mai mare de 

4711 in prezent 

 

Toti asistatii nascuti inainte de 9 mai 1945, indiferent de nivelul veniturilor, 

pot beneficia de ingrijire la domiciliu din partea angajatilor DASM daca 

necesita supraveghere si ajutor in activitatile curente – obtin la Chestionarul 

JOINT cel putin punctaj 2. 

  


