
 1 

             PROIECT 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale şi a regulamentelor-cadru  de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale  

 

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art.34 din Legea asistenţei sociale 

nr.292/2011,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1 – Se aprobă Nomenclatorul serviciilor sociale, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în anexa 1 - 5 la prezenta hotărâre.  

 

Art.2 – (1) Serviciile sociale, în funcţie de specificul activităţii/activităţilor derulate şi nevoile 

particulare ale diferitelor categorii de beneficiari, se organizează în forme sau structuri diverse, 

clasificate pe categorii şi tipuri de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, 

reglementat prin prezenta hotărâre.  

(2) Nomenclatorul  serviciilor sociale, denumit în continuare Nomenclator, reprezintă un 

instrument utilizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de 

furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale în scopul:  

a) realizării atribuţiilor privind înregistrarea furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale 

acreditate în Registrul electronic unic al serviciilor sociale; 

b) realizării atribuţiilor de monitorizare şi raportare statistică în domeniul serviciilor sociale.  

 

Art.3 – (1) Pentru realizarea atribuţiilor  prevăzute la art.2 alin.(2), Nomenclatorul stabileşte un sistem 

propriu de codificare pe categorii de servicii sociale.   

(2) În scopul utilizării unei terminologii unitare, codificarea serviciilor sociale din Nomenclator 

este corelată cu Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN REV.2, aprobată prin Ordin al  

preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.337/2007. 
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(3) Nomenclatorul este structurat după cum urmează : 

a) Codul serviciului social compus clasa CAEN, un acronim  de identificare a categoriei de 

servicii sociale și identificarea, prin cifre romane, a tipului de serviciu social; 

b) Categoriile de servicii sociale organizate în centre de servicii sociale și tipurile de centre 

aferente fiecărei categorii; 

c) Serviciile/activităţi principale, corespunzătoare fiecărei categorii, respectiv fiecărui tip de 

centru de servicii sociale; 

d) Regulamentul de organizare și funcționare aplicabil fiecărui tip de centru de servicii 

sociale; 

 (4) Tipurile de servicii sociale, prevăzute la alin.(3) lit. b), care definesc diversele forme de 

organizare ale acestora din cadrul fiecărei categorii de servicii sociale,  sunt prezentate în Nomenclator 

cu titlu de exemplificare.  

 

Art.4 – (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu serviciului social care 

conține cel puțin următoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, scopul acestuia, 

cadrul legal de înființare, organizare și funcționare, principiile care stau la baza acordării serviciilor, 

funcțiile și activitățile principale, condiții de accesare, drepturi și obligații ale persoanelor beneficiare, 

structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal. 

(2) Regulamentul cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare este prevăzut 

în anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 

 (3) Regulamentul cadru de organizare și funcționare al serviciului social de zi este prevăzut în 

anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

 (4) Regulamentul cadru de organizare și funcționare al serviciului social furnizat la domiciliu 

este prevăzut în anexa nr.4 la prezenta hotărâre. 

(5) Regulamentul cadru de organizare și funcționare al serviciului social furnizat în comunitate 

este prevăzut în anexa nr.5 la prezenta hotărâre. 

(6) Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevăzute în Nomenclator se încadrează într-unul 

din cele patru regulamente-cadru prevăzute la alin.(2) – (5). 

 

Art.5 - (1) Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a elabora, pentru fiecare tip de 

serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare şi funcţionare, pe care le aprobă 

prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege. 
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(2) Elaborarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, se realizează cu respectarea 

modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislației specifice, convențiilor internaționale ratificate 

prin lege și a celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum și a 

standardelor minime de calitate aplicabile. 

 (3) Furnizorilor privaţi de servicii sociale nu li se aplică prevederile din Regulament referitoare 

la condiţiile de angajare a personalului, stabilirea funcţiilor de conducere şi a celor administrative.   

 

Art.6 - Anexele 1 - 5  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 -  (1) Furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi, au obligaţia să revizuiască regulamentele 

proprii de organizare și funcționare în termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

(2) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice poate emite instrucţiuni.   

Art.8 -  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 

a) Anexele 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr.539 din 9 iunie 2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind 

serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 535 din 23 iunie 2005; 

b) Hotărârea Guvernului  nr.329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea  I, nr.228 din  4 aprilie 2003. 

c) Hotărârea Guvernului nr.1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de 

protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea  I, nr. 872 din 24 septembrie 2004. 

d) Art.4 și Anexa nr.4 din Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr.25 din 13 

ianuarie 2010. 

Prim Ministru 

Victor - Viorel PONTA 
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1
 Serviciile sociale se organizează în forme/structuri diverse, în funcție de specificul activității/activităţilor derulate și de 

nevoile particulare ale fiecărei de categorii de beneficiari (art.27 alin.(2) din Legea nr.292/2011) 
2
 Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și 

celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii 
riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calităţii vieții. (art.27 alin.(1) din Legea nr.292/2011) 

    

Anexa nr.1 

 
NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE 

NR. 

CRT. 

COD 

SERVICIU 

SOCIAL                                  

CATEGORII DE SERVICII 

SOCIALE                                   

ORGANIZARE CA 

CENTRE DE  SERVICII 

SOCIALE1 

SERVICII/ACTIVITĂŢI2 

PRINCIPALE 

REGULAMENT DE 

ORGANIZARE ȘI 

FUNCȚIONARE 

APLICABIL 

SERVICII SOCIALE CU CAZARE 

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă medico-socială pentru persoane vârstnice,  bolnavi cronici în fază terminală 

1 8710 CRMS-I 

I. Centre rezidenţiale medico 

sociale  
Asistenţă şi îngrijire medicală 

ROF serviciu social cu 

cazare 

2 8710 CRMS-II 

II. Centre rezidenţiale de 

îngrijiri paliative 
Îngrijire personală 

ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Supraveghere  

Consiliere psihologică şi suport 

emoţional 

Cazare pe perioadă nedeterminată 

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 

Curăţenie 

Alte activităţi, după caz: recuperare 

medicală, socializare, activităţi 

administrative 

Centre rezidenţiale de recuperare/reabilitare socială şi dezintoxicare – pentru persoane cu diferite adicţii (droguri, alcool, alte 

substanţe toxice) 

3 8720 CR-AD - I 
I.  Centre rezidenţiale de 

reabilitare socială  pentru adicţii 
Recuperare/reintegrare psiho-socială 

ROF serviciu social cu 

cazare 

4 8720 CR-AD - II 
II. Centre rezidenţiale de tip 

comunitate terapeutică 
Îngrijire personală 

ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Supraveghere  

Asistenţă şi îngrijire medicală, alta decât 

cea spitalicească 

Cazare pe perioadă nedeterminată 

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 

Curăţenie 

Alte activităţi, după caz: terapie 

ocupaţională, consiliere vocaţională, 

socializare, pază, activităţi 

administrative, etc. 

Centre  rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice 

5 8730 CR -V - I I.  Cămine pentru persoane 

vârstnice Îngrijire personală 

ROF serviciu social cu 

cazare 

6 8730 CR -V - II II. Centre de tip respiro/ centre 

de criză Supraveghere  

ROF serviciu social cu 

cazare 

7 8730 CR -V - III III. Locuinţe protejate Îngrijiri medicale  curente asigurate de  

asistente medicale 

ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

Cazare pe perioadă nedeterminată  

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 
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Curăţenie 

Socializare şi activităţi culturale 

Alte activităţi, după caz: asistenţă 

medicală asigurată de  medic geriatru, 

internist sau medic de familie, terapii de 

recuperare fizică/ psihică/mintală, terapie 

ocupaţională, menaj, pază, alte activităţi 

administrative, etc)   

Centre rezidenţiale  pentru persoane adulte cu dizabilități 

8 8790 CR -D – I I. Centre de îngrijire şi asistenţă  
Informare 

ROF serviciu social cu 

cazare 

9 8790 CR -D – II 
II. Centre de recuperare şi 

reabilitare Evaluare 

ROF serviciu social cu 

cazare 

10 8790 CR -D – III 
III. Centre de integrare prin 

terapie ocupaţională Planificare activități / servicii 

ROF serviciu social cu 

cazare 

11 8790 CR -D – IV 
IV. Centre de pregătire pentru o 

viaţă independentă  Îngrijire personală 

ROF serviciu social cu 

cazare 

12 8790 CR -D - V  
V. Centre de servicii 

comunitare și formare Asistență pentru sănătate 

ROF serviciu social cu 

cazare 

13 8790 CR -D – VI 
VI. Centre respiro/centre de 

criză Recuperare/reabilitare funcțională 

ROF serviciu social cu 

cazare 

14 8790 CR -D - VII VII. Locuinţe protejate 
Socializare și activități culturale 

ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Integrare/reintegrare socială  
Cazare  
Alimentație 

Reabilitare şi adaptare a ambientului: 

mici amenajări, reparaţii şi altele 

asemenea 

Alte activități, după caz (terapii de 

recuperare fizică/ psihică/mintală, terapie 

ocupaţională, psihopedagogie, 

logopedie, terapii complementare și alte 

asemenea) 

Centre rezidenţiale pentru copii în sistemul de protecție specială 

15 8790CR –C –I 

I.  Centre rezidenţiale pentru 

copilul separat temporar sau 

definitiv de părinţii săi (centre 

de plasament, case de tip 

familial, apartamente, etc)  

Îngrijire personală 
ROF serviciu social cu 

cazare 

16 8790CR –C – II 
II. Centre de primire în regim 

de urgenţă 
Educare 

ROF serviciu social cu 

cazare 

17 8790CR –C – III 
III. Adăposturi de noapte pentru 

copiii străzii 

Dezvoltare abilităţi de viaţă 

independentă 

ROF serviciu social cu 

cazare 

18 8790CR –C – IV 

IV. Centre de orientare, 

supraveghere şi sprijinire a 

reintegrării sociale a copilului 

care a săvârșit fapte penale și 

nu răspunde penal 

Consiliere psiho-socială şi suport 

emoţional 

ROF serviciu social cu 

cazare 

19 8790SF –C   

Servicii pentru copilul aflat în 

plasament la 

rude/familii/persoane, precum 

şi la asistent maternal 

Supraveghere  
ROF serviciu social la 

domiciliu 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Reintegrare familială şi comunitară  

Socializare şi activităţi culturale 

Cazare pe perioada prevăzută în măsura 

de protecţie 

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 



 6 

    după caz) 

Curăţenie 

Alte activităţi, după caz : îngrijiri 

medicale curente asigurate de  asistente 

medicale, inserţie / reinserţie socială, 

terapie ocupaţională, consiliere şi 

informare, orientare vocaţională, 

consiliere juridică, pază, menaj, alte 

activităţi administrative etc)           

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru mamă şi copil 

20 8790CR – MC - I I.  Centre maternale Îngrijire personală 
ROF serviciu social cu 

cazare 

21 
8790CR – MC - 

II 

II. Centre pentru gravide în 

dificultate 
Educare 

ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Consiliere psiho-socială şi suport 

emoţional 

 

Supraveghere  

Reintegrare familială şi comunitară 

Educaţie în puericultură 

Socializare şi activităţi culturale 

Cazare pe perioada prevăzută în măsura 

de protecţie 

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 

Alte activităţi, după caz : îngrijiri 

medicale curente asigurate de  asistente 

medicale, inserţie / reinserţie socială, 

terapie ocupaţională, consiliere şi 

informare, orientare vocaţională, 

consiliere juridică, curăţenie, 

pază,menaj, alte activităţi administrative, 

etc)        

Centre rezidenţiale pentru tineri în dificultate 

22 8790CRT - I I.  Centre multifuncţionale 
Consiliere şi informare  

ROF serviciu social cu 

cazare 

23 8790CRT- II II. Centre de tranzit  Consiliere psihologică şi suport 

emoţional 

ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educare  

Socializare şi activităţi culturale 

Integrare familială şi comunitară 

Dezvoltare abilităţi de viaţă 

independentă 

Orientare vocaţională 

Cazare pe perioadă determinată sau 

cazare pe timp de noapte 

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 

Menaj 

Curăţenie 

Alte activităţi, după caz : îngrijiri 

medicale curente asigurate de  asistente 

medicale, inserţie / reinserţie socială, 

terapie ocupaţională, consiliere juridică, 

alte activităţi administrative,  etc)    

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă pentru victimele violenţei în familie (domestice) 

24 8790CR -VD - I 
I.  Centre  de primire în regim 

de urgenţă  
Consiliere psihologică şi suport 

emoţional 

ROF serviciu social cu 

cazare 
25 8790CR -VD - II II. Centre de recuperare Supraveghere ROF serviciu social cu 
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cazare 

26 
8790CR -VD - 

III 
III. Locuinţe protejate 

Consiliere juridică 

ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educare  

Reintegrare familială şi comunitară 

Cazare pe perioadă determinată sau 

cazare pe timp de noapte 

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 

Menaj 

Curăţenie 

Alte activităţi, după caz: îngrijiri 

medicale curente asigurate de  asistente 

medicale, inserţie / reinserţie socială, 

terapie ocupaţională, consiliere şi 

informare, orientare vocaţională, pază, 

alte activităţi administrative,  etc)   

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă  pentru persoanele fără adăpost 

27 8790CR -PFA – I 

I. Centre rezidenţiale de 

asistenţă şi 

reintegrare/reintegrare  socială 

pentru persoanele fără adăpost 

Îngrijire personală 
ROF serviciu social cu 

cazare 

28 8790CR -PFA -II II. Adăposturi de noapte Supraveghere  
ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Consiliere psihologică şi suport 

emoţional 

 

Consiliere şi informare 

Reintegrare familială şi comunitară 

Cazare pe perioadă determinată sau 

cazare pe timp de noapte 

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 

Menaj 

Curăţenie 

Alte activităţi, după caz : îngrijiri 

medicale curente asigurate de  asistente 

medicale, inserţie / reinserţie socială, 

orientare vocaţională,  consiliere 

juridică, pază, alte activităţi 

administrative, etc)    

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă  pentru persoane victime ale traficului de persoane 

29 
8790CR - VTP - 

I 

I.  Centre de asistenţă  şi 

protecţie a victimelor 

Consiliere psihologică şi suport 

emoţional 

ROF serviciu social cu 

cazare 

30 
8790CR – VTP - 

II 
II. Locuinţe protejate Consiliere şi informare 

ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educare  

Îngrijire personală 

Supraveghere  

Socializare şi activităţi culturale 

Reintegrare familială şi comunitară 

Cazare pe perioadă determinată  

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 

Menaj 

Curăţenie 
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Alte activităţi, după caz : îngrijiri 

medicale curente asigurate de  asistente 

medicale, inserţie / reinserţie socială,  

orientare vocaţională, consiliere juridică, 

pază, alte activităţi administrative,  etc)    

Centre rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă  pentru alte categorii de persoane în situaţie de dependenţă 

31 8790CR –PD – I 

I. Centre rezidenţiale de 

îngrijire şi asistenţă persoane 

dependente (bolnavi cronici, 

bolnavi în fază terminală, etc) 

Îngrijire personală 
ROF serviciu social cu 

cazare 

32 8790CR –PD - II 

II. Centre rezidenţiale 

recuperare/reabilitare persoane 

dependente (altele decât 

persoanele vârstnice și 

persoanele cu dizabilităţi)  

Supraveghere  
ROF serviciu social cu 

cazare 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Îngrijiri medicale  curente asigurate de  

asistente medicală 

 

Cazare pe perioadă nedeterminată 

Masă (inclusiv preparare hrană caldă, 

după caz) 

Curăţenie 

Socializare şi activităţi culturale 

Alte activităţi, după caz: sistenţă 

medicală asigurată de  medic geriatru, 

internist sau medic de familie, terapii de 

recuperare fizică/ psihică/mintală, terapie 

ocupaţională, menaj, pază, alte activităţi 

administrative,  etc)   

SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE 

Centre de zi  pentru persoane vârstnice 

33 8810CZ -V - I 
I. Centre de zi  de asistenţă şi 

recuperare 
Consiliere psihosocială şi informare  ROF serviciu social de zi 

34 8810CZ -V  - II 

II. Centre de zi de socializare şi 

petrecere a timpului liber (tip 

club)   

Consiliere juridică ROF serviciu social de zi 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Socializare şi petrecere a timpului liber  

Terapii de recuperare şi relaxare 

Organizare şi implicare în activităţi  

comunitare şi culturale 

Asistenţă şi suport pentru familia 

persoanei vârstnice 

Suport pentru realizarea activităţilor 

administrative şi gestiunea bunurilor 

Alte activităţi, după caz: linie telefonică 

de urgenţă, orientare vocaţională, acţiuni  

caritabile: acordare de alimente, ajutoare 

materiale şi financiare, terapii de 

relaxare, activităţi culturale, activităţi 

administrative, etc 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de dependenţă 

35 8810ID - I 
I. Unităţi de îngrijire la 

domiciliu 

Ajutor pentru realizarea activităţilor de 

bază ale vieţii zilnice (ABVZ) 

ROF serviciu social la 

domiciliu 

36 8810ID - II 

II. Îngrijiri personale la 

domiciliu (acordate de 

îngrijitori persoane, asistenţi 

personali profesioniști) 

Ajutor pentru realizarea activităţilor 

instrumentale ale vieţii zilnice (AIVZ) 

ROF serviciu social la 

domiciliu 

37 8810ID - III 

III. Servicii la domiciliu 

destinate persoanelor adulte cu 

dizabilități prin echipa mobilă 

Consiliere familială 
ROF serviciu social la 

domiciliu 



 9 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Integrare socială și participare 
 

Informare 

Evaluare 

Îngrijire personală 

Alte activităţi, după caz: terapii de 

recuperare,  îngrijiri medicale, activităţi 

de amenajare şi adaptare mediu ambiant, 

etc.   

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati 

38 8899 CZ – D – I I.       Centre de zi  Informare ROF serviciu social de zi 

39 8899 CZ – D – II 
II. Centre de servicii de 

recuperare neuromotorie de 

tip ambulatoriu 

Evaluare 

ROF serviciu social în 

comunitate 

40 
8899 CZ – D – 

III 
III. Servicii de asistență și 

suport  
Recuperare/reabilitare funcțională 

ROF serviciu social în 

comunitate 

   

Integrare/reintegrare socială 
ROF serviciu social în 

comunitate 
Asistență medicală  

Servicii de suport 

Îngrijire personală 

Integrare socială și   participare 

Hrana 

Reabilitare şi ambientului: mici 

amenajări, reparaţii şi    altele 

asemenea 

 Asistență medicală 

Centre de zi pentru copii ( copii în familie, copii separaţi sau în risc de separare de părinţi) 

41 8891CZ -C - I I. Creşe 
Consiliere psihosocială şi suport 

emoţional   
ROF serviciu social de zi 

42 8891CZ -C - II 

II. Centre de  zi pentru copii 

aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi  

Supraveghere ROF serviciu social de zi 

43 8891CZ -C  III 
III.  Centre de  zi  de recuperare 

pentru copii cu dizabilităţi  
Îngrijire ROF serviciu social de zi 

44 8891CZ -C  - IV 

IV. Centre de zi pentru 

pregătirea şi sprijinirea 

integrării sau reintegrării 

copilului în familie 

Educare şi dezvoltare timpurie; ROF serviciu social de zi 

45 8891CZ -C  - V 
V.  Centre de zi de coordonare 

şi informare pentru copiii străzii 

Asistenţă   şi recuperare medicală, după 

caz 
ROF serviciu social de zi 

46 8891CZ -C - VI 

VI. Centre de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă independentă 

Alte terapii de recuperare ROF serviciu social de zi 

47 8891CZ -C - VII 

VII. Centre de zi pentru 

orientarea, supravegherea şi 

sprijinirea reintegrării sociale a 

copilului care săvârșește fapte 

penale și nu răspunde penal 

Suport pentru dezvoltarea abilităţilor 

pentru viaţă independentă 
ROF serviciu social de zi 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Socializare şi petrecere a timpului liber  

Reintegrare familială şi comunitară 

Consiliere juridică, după caz 

Orientare vocaţională 

Conştientizare şi sensibilizare a 

populaţiei 

Alte activităţi : masă şi preparare hrană 

caldă, menaj-gospodărie, alte activităţi 
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administrative, etc 

Centre de zi pentru familie cu copii 

48 8899CZ – F - I 
I. Centre de zi pentru consiliere 

şi sprijin pentru părinţi şi copii 

Consiliere psiho-socială pentru familie şi 

copil 
ROF serviciu social de zi 

49 8899CZ – F - II 

II. Centre de zi pentru  

monitorizare, asistenţă şi sprijin 

al femeii gravide predispusă să-

şi abandoneze copilul 

Supraveghere ROF serviciu social de zi 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informare  

Consiliere familială 

Consiliere juridică 

Educaţie în puericultură 

Reintegrare familială 

Educaţie extracurriculară; 

Socializare şi reinserţie socială 

Suport emoţional 

Alte activităţi: administrative etc 

Centre de zi  victimele violenţei în familie şi agresori 

50 8899CZ –VD - I 

I. Centre de consiliere pentru 

prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie 

Consiliere psihosocială ROF serviciu social de zi 

51 8899CZ –VD - II 
II. Centre de informare şi  

sensibilizare a populaţiei 
Informare ROF serviciu social de zi 

52 8899CZ -VD - III 
III. Centre de asistenţă destinate 

agresorilor 
Consiliere juridică ROF serviciu social de zi 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Linie telefonică de urgenţă  

Educație 

Mediere familială 

Orientare vocaţională 

Alte activităţi: administrative, etc 

Centre de zi  pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicţii (droguri, alcool, alte substanţe toxice, etc.) 

53 8899CZ –AD - I 
I. Centre de zi pentru prevenire, 

evaluare şi consiliere antidrog Consiliere psiho-socială 
ROF serviciu social de zi 

54 8899CZ –AD - II 
II. Centre de zi de integrare-

reintegrare socială Informare 
ROF serviciu social de zi 

55 8899CZ -AD - III 
III. Centre de zi pentru  

asistenţă integrată a adicţiilor Consiliere familială 
ROF serviciu social de zi 

56 
8899CZ -AD - 

IV 

IV. Centre de zi pentru 

reducerea  riscurilor asociate 

consumului de droguri Consiliere vocaţională 

ROF serviciu social de zi 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Terapie ocupaţională  

Educare şi socializare 

Grup de suport 

Linie telefonică de urgenţă 

Alte activităţi, după caz: Servicii 

medicale de bază, testarea prezenţei 

drogurilor, consultaţii şi tratamente 

psihiatrice, schimb de seringi, masă, 

pază, activităţi administrative, etc 

Centre de zi  pentru victimele traficului de persoane 

57 8899CZ –VTP - I 
I.  Centre de zi pentru informare 

şi consiliere Consiliere psiho-socială 
ROF serviciu social de zi 

58 
8899CZ –VTP - 

II 

II. Centre de zi pentru 

integrare/reintegrare socială   Informare 
ROF serviciu social de zi 
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Consiliere juridică  

Suport emoţional 

Consiliere vocaţională 

Terapie ocupaţională 

Linie telefonică de urgenţă 

Alte activităţi, după caz: consultaţii şi 

tratamente psihiatrice, masă, pază, 

activităţi administrative etc 

Centre de zi  pentru  persoanele fără adăpost 

59 8899CZ –PFA - I 
I.  Centre de zi pentru informare 

şi consiliere Consiliere psiho-socială; 
ROF serviciu social de zi 

60 
8899CZ –PFA - 

II 

II. Centre de zi pentru 

integrare/reintegrare socială   Informare 
ROF serviciu social de zi 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Consiliere juridică  

Suport emoţional 

Consiliere vocaţională 

Terapie ocupaţională 

Linie telefonică de urgenţă 

Identificare, evaluare, management de 

caz 

Asistenţă medicală de urgenţă 

Alte activităţi, după caz: consultaţii şi 

tratamente psihiatrice, masă caldă, 

distribuţie hrană şi băuturi nealcoolice, 

distribuţie haine/pături-saci de dormit, 

spălătorie şi uscătorie, activităţi 

administrative, etc 

Centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă  protecţie în România 

61 8899 CPCSA 

Centre de primire şi cazare 

pentru solicitanţii de azil şi 

persoane care au primit o formă  

protecţie în România 

Consiliere psiho-socială; ROF serviciu social de zi 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Informare  

Consiliere şi suport juridic 

Educare 

Adaptare culturală 

Suport emoţional 

Consiliere vocaţională 

Cazare pe perioadă determinată 

Consiliere vocaţională 

Masă 

Alte activităţi :  asistenţă medicală 

primară, facilitarea accesului la un loc de 

muncă, menaj, pază, alte activităţi 

administrative, etc 

Centre de zi  pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în situaţii de nevoie 

62 8899CZ – PN – I 
I.  Centre de zi  pentru victime 

ale dezastrelor naturale 
Consiliere psiho-socială; ROF serviciu social de zi 

63 8899CZ – PN - II 
II. Centre de suport pentru 

situaţii de urgenţă/de criză 
Informare ROF serviciu social de zi 

64 8899CZ -PN - III 
III. Centre de zi de consiliere şi 

informare 
Consiliere şi suport juridic ROF serviciu social de zi 

65 8899CZ -PN - IV 
IV. Centre de zi de 

integrare/reintegrare socială 
Suport emoţional ROF serviciu social de zi 

66 8899CZ – PN - V 
V. Servicii de asistenţă 

comunitară 
Consiliere spirituală/religioasă 

ROF serviciu social în 

comunitate 
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Cazare temporară  

Alte activităţi :  informare, evaluare și 

elaborare plan de intervenție, 

integrare/reintegrare socială, asistenţă 

medicală primară, orientare vocaţională, 

reintegrare şcolară, transport,  masă, 

distribuire alimente, hrană rece, ajutoare 

materiale, spălătorie, uscătorie, 

curăţenie, alte activităţi administrative, 

etc 

Servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familiei, victime 

ale dezastrelor naturale, etc. 

67 8899 SIS - I I. Echipă mobilă Identificare şi monitorizare persoane 

care trăiesc în stradă 

ROF serviciu social în 

comunitate 

68 8899 SIS - II II. Ambulanţa socială 
Asistenţă medicală de urgenţă 

ROF serviciu social în 

comunitate 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Evaluări medicale şi sociale periodice  

Transport persoane greu deplasabile fără 

aparţinători şi fără venituri la serviciile 

de evaluare complexă sau la unităţi 

medicale şi centre de zi 

Informare 

Acordare alimente şi băuturi calde, 

pături şi îmbrăcăminte 

Alte activităţi specifice categoriei de 

beneficiari   

Centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie 

69 8899 CPDH - I I. Cantine sociale Preparare şi servire a mesei calde; ROF serviciu social de zi 

70 8899 CPDH - II 
II. Servicii mobile de acordare a 

hranei (masa pe roţi) 
Pregătire şi distribuire a hranei calde şi 

reci 

ROF serviciu social în 

comunitate 

 

  

  

  

  

Curăţenie  

Alte activităţi, după caz: gospodărie 

proprie pentru aprovizionare cu 

produsele necesare preparării meselor 

calde şi reci, comercializare produse 

alimentare , în condiţiile legii 


