
Inhalte erstellt durch:

Übersetzung finanziert durch:

Grad de 
îngrijire 1 

Grad de 
îngrijire 2 

Grad de 
îngrijire 3 

Grad de 
îngrijire 4 

Grad de 
îngrijire 5 

Sistem ambulatoriu 
Alocație pentru îngrijire 
lunar 

- 316 € 545 € 728 € 901 € 

Serviciu de îngrijire 
(prestații de îngrijire pe 
termen lung în natură) - lunar 

- 

724 € 1.363 € 1.693 € 2.095 € 

Până la 40 % din prestațiile de îngrijire pe termen lung în natură 
pot fi utilizate pentru prestații de ajutor recunoscute. 

Prestații combinate 

- 

În cazul în care prestația de îngrijire în natură nu este epuizată, 
există dreptul la o cotă parte de alocație de îngrijire. Dacă, de 
exemplu, sunt consumate 60% din prestațiile în natură, se pot 

plăti în continuare 40% din prestația în numerar. 

Îngrijire de zi - lunar 
- 689 € 1.298 € 1.612 € 1.995 € 

Valoarea prestației supl. 
pentru îngrijire - lunar 

      125 € 
 (la gradul de îngrijire 1 se poate utiliza și pentru îngrijirea d bază) 

Îngrijire acordată de personal 
suplinitor 
anual 

- 

Până la 1.612 € în fiecare an calendaristic timp de maximum 6 
săptămâni (excepție: solicitare pentru îngrijire prin plata cu ora). 
Suma poate fi majorată cu 806 € până la 2.418 €, iar apoi se ia în 

considerare dreptul la prestații de îngrijire pe termen scurt. 
Drept valabil numai după șase luni de îngrijire la domiciliu de 

către o persoană de însoțire sau de îngrijire. 

Îngrijire pe termen scurt 
anual - 

Până la 1.774 € în fiecare an calendaristic (pentru maximum 8 
săptămâni). Suma poate fi majorată până la 3.386 €, iar apoi se 

ia în considerare dreptul la prestații de îngrijire acordată de 
personal suplinitor. 

Ajutoare pentru 
îngrijire și măsuri de 
reamenajare 

 Ajutoare tehnice: în primul rând sub formă de împrumut 
Consumabile: 40 €  pe lună 

Îmbunătățirea mediului de viață: până la 4.000 € 

Securitatea socială a 
persoanei de îngrijire 

- 

Contribuții la asigurările legale de pensii, șomaj și accidente se 
plătesc numai dacă persoana de îngrijire: 
• acordă îngrijire cel puțin 10 ore pe săptămână, în cel puțin 2
zile/săptămână
• nu este angajat mai mult de 30 de ore/săptămână
• nu primește niciun fel de pensie pentru limită de vârstă

Sistem staționar/grupuri rezidențiale 
Îngrijire în regim staționar 
(la azil) lunar 

125 € 770 € 1.262 € 1.775 € 2.005 € 

Prestații în caz de sistem 
ambulatoriu grupuri 
rezidențiale - lunar  

214 € 

În general 
Consiliere privind îngrijirea 
și consiliere în mediul casnic 

da 

Cursuri privind îngrjirea da 

Prestațiile asigurării de îngrijire pe termen lung 

La ce am dreptul? 




