ORDIN
nr. 1902/12.07.2018
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de
interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente",
precum şi a Procedurii de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional
"Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativteritoriale"
Având în vedere:

Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

art. 8 și art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor
vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 8 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările și completările ulterioare și Normele metodologice de aplicare aprobate prin
HG nr.118/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială
organizat la nivelul comunelor, prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările
ulterioare;

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu și
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate
prevăzute în Anexele nr. 3 și 4 la Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare;

Grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 886/2000;

Standardele minime de cost pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a
persoanelor vârstnice, prevăzute în anexa nr. 4 la HG 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;

Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, destinate
persoanelor adulte și Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la
domiciliu pentru persoane vârstnice, prevăzute în Anexele nr. 6 și 8 la Ordinul ministrului
muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126/2014 privind
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de
protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și
cantinelor sociale;

Protocolul de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate
necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei, aprobat prin Ordinul
MMJS/MS/MEN Nr. 393/630/4236/2017 din 13 martie 2017;

Modelul-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi
finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti aprobat prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale
nr.1086/2018;
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Nesecret

În temeiul:

art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.12/2017 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 427/2018 pentru aprobarea programului de interes
naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a
programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă
socială din unele unităţi administrativ-teritoriale";

ministrul muncii și justiției sociale, emite următorul:
ORDIN
Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare prin programul de
interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente", prevăzută
în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Se aprobă Procedura de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional
"Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativteritoriale", prevăzută în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Se aprobă modelul-cadru al contractului de finanțare prevăzut în anexa nr.3 care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 Direcţia Politici Servicii Sociale, Direcția Politici Beneficii Sociale, Direcţia Generală
Planificare Bugetară și Management Financiar din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale,
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială şi agențiile pentru plăți și inspecție socială
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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