ORDIN
nr. 1920/16.07.2018
pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului 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
Având în vedere:

Hotărârea Guvernului nr.867/2015 probarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,
cu modificările și completările ulterioare;
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. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul muncii și justiției sociale emite următorul:
ORDIN
Art. I 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, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 874 bis/2014 se modifică
și se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.1 Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate
persoanelor adulte, după cum urmează:
a) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca
centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, prevăzute în Anexa nr. 1,
aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul
serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr.867/2015, cu modificările şi completările
ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, 8730 CR-V-I, centre de tip respiro,
centre de criză, 8730 CR-V-II. De asemenea, standardele se aplică şi centrelor
rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente, cod 8790 CR-PD-I și cod
cod 8790 CR-PD-II, centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
victime ale traficului de persoane, cod serviciu social 8790 CR-VTP-I și 8790 CRVTP-II;
b) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca
locuinţe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III, prevăzute în
Anexa nr. 2. Aceste standarde sunt aplicabile şi locuinţelor protejate pentru
persoane victime ale traficului de persoane, cod serviciu: 8790 CR-VTP-II;
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c) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca
centre rezidenţiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului,
prevăzute în Anexa nr. 3, aplicabile centrelor rezidenţiale pentru tineri în
dificultate, cod 8790 CRT-I și 8790 CR-II;
d) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă
determinată organizate ca centre rezidenţiale pentru persoanele fără adăpost,
cod 8790 CR-PFA-I, prevăzute în Anexa nr. 4;
e) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate,
organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II, prevăzute în Anexa nr. 5;
f) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate,
organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, prevăzute în Anexa nr. 6,
aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de zi de
asistenţă şi recuperare, cod 8810 CZ-V-I, Centre de zi de socializare şi petrecere a
timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, Centre de zi pentru victime ale
dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, Centre de zi pentru victimele traficului de
persoane, cod 8899 CZ–VTP–I și 8899CZ–VTP-II, Centre de zi pentru persoanele fără
adăpost, cod 8899 CZ–PFA-I și cod 8899 CZ–PFA–II;
g) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate,
destinate persoanelor adulte, prevăzute în Anexa nr. 7, aplicabile pentru
următoarele categorii de servicii sociale: Centre de suport pentru situaţii de
urgenţă/de criză, cod 8899 CZ–PN–II, Centre de zi de consiliere şi informare, cod
8899 CZ-PN–III, Servicii de asistenţă comunitară, cod 8899 CZ–PN–V, Servicii de
intervenţie în stradă, cod 8899 SIS–I și 8899 SIS–II, Servicii mobile de acordare a
hranei-masa pe roţi, cod 8899 CPDH-II;
h) Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru
persoane vârstnice, cod 8810ID – I, prevăzute în Anexa nr. 8;
i) Standardele minime de calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH–I,
prevăzute în Anexa nr. 9;
j) Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în sistem
integrat cu alte servicii de interes general, destinate persoanelor adulte,
prevăzute în Anexa nr. 10, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii
sociale: Centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu
diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice, etc., coduri de la 8899 CZAD-I la 8899 CZ-AD–IV, Centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi
persoane care au primit o formă protecţie în România, cod 8899 CPCSA, Centre
rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice,
bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I și cod 8710 CRMS-II.
2. Articolul 2 se abrogă.
3. La art.5, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alin.(3) care va avea următorul
cuprins:
”(3) În situația în care indicatorii de monitorizare prevăzuți în fișa de autoevaluare sunt
reprezentanți de documente emise de instituții publice în domeniul sănătăţii publice, al
pazei contra incendiilor, al sănătăţii şi securităţii în muncă, verificarea îndeplinirii
acestora se realizează de către inspectorii sociali cu ocazia evaluării de teren.”
4. La Anexele nr.1-2, Modulul IV–MEDIUL DE VIAȚĂ, după standardul 6, se introduce un
standard nou, standardul nr.7, la Anexele nr.3-4, Modulul IV – MEDIUL DE VIAȚĂ, după
standardul 5, se introduce un standard nou, standardul nr.6, la Anexa nr.5, MODUL IV
AMENAJARE ŞI DOTARE, după standardul 1, se introduce un standard nou, standardul 2, la
Anexa nr.6, după standardul 4, se introduce un nou standard, standardul 5, la Anexa nr.9
MODULUL MODUL III PREPARAREA SI SERVIREA HRANEI, după standardul 1 se introduce un
standard nou, standardul 2, care vor avea următorul cuprins:
”Standardul APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
Centrul respectă măsuri de prevenire a incendiilor potrivit legislației în vigoare.
Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt protejați de riscul de incendiu.”
Str. Dem. I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, București
Tel.: +4 021 230 23 61
Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro
www.mmuncii.gov.ro

5. Serviciile sociale prevăzute la art.1 sunt obligate să asigure respectarea și aplicarea
măsurilor de apărare împotriva incendiilor specifice activităților desfășurate.
6. La Anexele nr.1-4 și Anexa nr.8, Modulul I ACCESAREA SERVICIULUI, la STANDARD 3
ÎNCETARE SERVICII, după criteriul S3.4./S3.3./S3.2., se introduce un criteriul nou, S
3.5./S3.4./S3.3., cu următorul cuprins:
”S 3.5./S.3.4./S 3.3. Furnizorul elaborează plan de urgență în caz de retragere a licenței
de funcționare/desființare serviciu social.
Rezultate așteptate: Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor
sociale și sunt protejați de riscul de neglijare și abuz în situația în care se impune
transferul spre alte servicii sociale.”
7. La anexele 1-6 și la anexa nr.9 punctajul minim obligatoriu pentru fiecare categorie de
standarde minime de calitate se modifică după cum urmează:
a) La anexa nr.1, pentru a putea obține licența de funcționare punctajul minim
obligatoriu poate varia între 105 și 115 puncte
b) La anexa nr.2, pentru a obţine licenţa de funcţionare, punctajul minim obligatoriu
poate varia între 87 şi 91 de puncte.
c) La anexa nr.3, pentru a obţine licenţa de funcţionare, punctajul minim obligatoriu
poate varia între între 79 şi 81 de puncte.
d) La anexa nr.4, pentru a obţine licenţa de funcţionare, punctajul minim obligatoriu
poate varia între 78 şi 79 de puncte.
e) La anexa nr.5, pentru a obţine licenţa de funcţionare, punctajul minim obligatoriu
poate varia între 51 și 52 de puncte.
f) La anexa nr.6, pentru a obţine licenţa de funcţionare, punctajul minim obligatoriu
poate varia între 69 și 81 de puncte.
g) La anexa nr.9 pentru a obţine licenţa de funcţionare, punctajul minim obligatoriu
poate varia între 44 și 48 de puncte.
Art. II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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