
 

 

  

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

  proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 
În temeiul Legii cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale stabilesc 

standarde de cost pentru finanţarea unor servicii publice şi de utilitate publică descentralizate şi standarde 

de calitate aferente asigurării furnizării acestora de către autorităţile administraţiei publice locale. 

Potrivit prevederilor art.134 din Legea asistenței sociale nr.292/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, standardele de cost pentru serviciile sociale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 

propunerea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Costul standard anual/beneficiar/tip de serviciu se 

poate indexa cu rata inflaţiei şi se revizuieşte ori de câte ori este nevoie. 

Ultima modificare a standardelor minime de cost a fost realizată prin Hotărârea Guvernului 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 stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către 

susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale. 

 

Potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

responsabilitatea acordării serviciilor sociale revine autorităților administraţiei publice locale, serviciile 

sociale organizându-se la nivelul comunității și fiind finanțate din bugetul local, din contribuția 

beneficiarului şi/sau, după caz, a familiei acestuia, precum și din bugetul de stat.  

Atât pentru fundamentarea sumelor fondurilor de la bugetul de stat destinate susţinerii funcţionării 

serviciilor sociale organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, cât pentru stabilirea de către 

consiliile locale a costului mediu lunar de întreținere în baza căruia se stabilește contribuția persoanei 

beneficiare se utilizează ca reper standardul minim de cost aprobat la nivel național. 

 

Conform prevederilor art.25 alin.(2) și (4) din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, așa cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2016 aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.19/2018, costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie 

de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere totalitatea cheltuielilor curente 

anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional unic de 

asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a 

medicamentelor. Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor 

minime de calitate şi nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a 

Guvernului, în condiţiile legii. 

Însă, la această dată, standardul minim de cost anual pentru căminul pentru persoane vârstnice este de 

23.784 lei, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.978/2015, nefiind aprobate la nivel 

național standarde minime de cost aferente cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale în 

căminele pentru persoane vârstnice pentru fiecare dintre cele trei secții: pentru persoane dependente, 

pentru persoane semidependente și pentru persoane care nu sunt dependente.  

Din aceste considerente, obligația de a aproba un cost mediu lunar de întreținere care nu poate fi mai mic 

decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, prevăzută la alin.(4) 

al articolului 25 din Legea nr.17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare nu este 

verificabilă, ceea ce poate conduce la inechitate în stabilirea contribuției persoanei 

beneficiare/susținătorilor legali la plata serviciilor. 

Prin urmare, este necesară aprobarea, prin hotărâre a Guvernului, a standardelor de cost pentru fiecare 

dintre cele trei secții care pot funcționa într-un cămin pentru persoane vârstnice. 



 

 

Totodată este necesară modificarea titlului hotărârii de Guvern și, implicit abrogarea art.8 din H.G. 

nr.978/2015, întrucât litera b^1) de la alin. (5), al art.25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice – temeiul legal al acestui articol, a fost abrogată prin Legea nr.19/2018 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. 

2. Schimbări preconizate 
Proiectul de hotărâre a Guvernului propune: 

- revizuirea cuantumurilor standardelor minime de cost reglementate prin HG nr.978/2015; 

- reglementarea standardelor de cost pentru căminele pentru persoane vârstnice pentru fiecare 

din cele trei grade de dependență. 

 

Având în vedere că modificarea privește cea mai mare pare a Hotărârii Guvernului nr.978/2015, a fost 

elaborat un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea standardelor minime de cost pentru 

serviciile sociale, iar Hotărârea Guvernului nr.978/2015 urmează să fie abrogată. 

 

Protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Anexa 1) 

La stabilirea standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor 

copilului, aprobate prin Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 23/2010 a fost utilizată metoda de calcul 

bugetar cu baza zero, care  presupune justificarea tuturor cheltuielilor. Această metodă permite o alocare 

eficientă a resurselor, fiind bazată pe identificarea şi eliminarea cheltuielilor nefundamentate. 

La acel moment au fost analizate următoarele:  

• Cadrul legislativ în vigoare cuprinzând: 

- Standardele minime obligatorii emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a 

Drepturilor Copilului, 

- Actele normative în vigoare care prevăd bareme valorice pentru anumite categorii de cheltuieli 

efectuate din fonduri publice, 

• Datele şi informaţiile transmise de Direcțiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

– număr de beneficiari, număr de servicii, etc. 

• Date statistice publicate de Institutul Naţional de Statistică. 

Având în vedere că anumite bareme valorice au suportat modificări prin actele normative aprobate, se 

impunea actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului, utilizând desigur  aceeaşi metodă – bugetare bază zero. Aceasta este metoda prin 

care cheltuielile nu pot scăpa de sub control, aşa cum se poate întâmpla în cazul utilizării costurilor 

istorice (atunci când se presupune, în mod automat, că sumele cheltuite în exerciţiile anterioare sunt 

necesare şi noilor exerciţii bugetare). 

Actele normative avute în vedere la reactualizarea standardelor pentru serviciile sociale destinate 

protecţiei şi promovării drepturilor copilului au fost următoarele: 

- Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv 

salariile de bază prevăzute în Anexa nr. 1- Familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și 

asistență socială”, Capitolul I - Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, 

punctul 3 - Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare; 

- Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

- Ordonanța de urgență nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal. 

Cuantumul aferent indemnizaţiei care se acordă copiilor/tinerilor o singură dată şi care este egală cu 

valoarea salariului de bază minim brut pe ţară. Valoarea de referinţă a salariului minim utilizată a fost de 

1.900 lei. 



 

 

Pentru actualizarea cheltuielilor de locuit au fost utilizate date publicate de Institutul Naţional de 

Statistică referitoare la nivelul și structura cheltuielilor totale de consum pentru trim. III 2017 (date 

publicate în luna ianuarie 2018). 

Astfel, în vederea reactualizării standardului de cost pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal 

au fost luate în calcul cheltuielile cu salariul asistentului maternal și cheltuielile cu indemnizația de 

reintegrare în familie. 

Spre exemplificare prezentăm modul de calcul al standardului de cost pentru copiii la asistenți maternali 

cu un copil în plasament: 

- Cheltuieli cu salariul brut al asistentului maternal și contribuțiile salariale ale angajatorului 

(31.249 lei/an); 

- Cheltuieli cu indemnizația de reintegrare în familie (197 lei/an); 

Pentru serviciile de tip rezidențial au fost luate în calcul cheltuielile cu personalul serviciilor (categoriile 

de personal fiind prevăzute în standardele minime obligatorii aferente fiecărui tip de serviciu), cheltuielile 

cu hrana și întreținerea copiilor și cheltuielile cu indemnizația de reintegrare în familie. 

Spre exemplificare prezentăm modul de calcul al standardului de cost pentru copiii plasați în centre de 

plasament: 

- Cheltuieli cu personalul centrului: 

• Personal pentru îngrijirea de baza și educația non-formală și informală:  19.207 lei/an 

• Personal pentru îngrijirea sănătății:  1.709 lei/an 

• Personal pentru conducere și administrare: 4.132 lei/an 

• Personal administrativ (șofer, bucătar, spălătoreasă, îngrijitoare): 6.096 lei/an 

• Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viață și pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

– psiholog: 752 lei/an 

- Cheltuieli cu hrana și întreținerea copiilor:  

• Cheltuieli cu hrana: 5.339 lei/an 

• Cheltuieli de locuit: 2.969 lei/an 

• Cheltuieli cu îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, 

transport, materiale cultural-sportive: 617 lei/an 

• Cheltuieli cu sumele de bani pentru nevoi personale: 336 lei/an 

• Cheltuieli medicale nedecontate: 460 lei/an 

- Cheltuieli cu indemnizația de reintegrare în familie: 394 lei/an 

Pentru serviciile de zi au fost luate în calcul cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu hrana și întreținerea 

copiilor, cheltuielile cu serviciile de abilitare/reabilitare ale copilului (pentru copilul cu dizabilități). 

Spre exemplificare prezentăm standardul de cost pentru copiii beneficiari ai serviciilor centrelor de 

recuperare: 

- Cheltuieli cu personalul:  

• Personal educațional: 4.380 lei/an 

• Personal de conducere: 1.732 lei/an 

• Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă: 820 lei/an 

• Personal auxiliar pentru întreținere: 507 lei/an 

- Cheltuieli cu hrana și întreținerea copiilor: 

• Cheltuieli cu hrana: 6.570 lei/an 

• Cheltuieli de locuit: 990 lei/an 

• Cheltuieli medicale nedecontate: 460 lei/an 

- Cheltuieli cu serviciile de abilitare/reabilitare ale copilului: 5.192 lei/an 

În urma aplicării modificărilor mai sus menţionate au rezultat standardele de cost prezentate în Anexa nr. 

1 a prezentului proiect de hotărâre. 

 

Protecția persoanelor adulte cu handicap (Anexa 2) 

Potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoana adultă cu handicap poate beneficia de 

servicii sociale acordate în centre de zi şi centre rezidențiale de diferite tipuri. Centrele de zi şi centrele 

rezidențiale reprezintă servicii sociale acordate persoanelor adulte cu handicap, cu personal calificat şi 



 

 

infrastructură adecvată; centrele rezidențiale sunt servicii sociale în care persoana adultă cu handicap este 

găzduită cel puţin 24 de ore. 

Tipurile de centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap sunt: centre de îngrijire și asistență, 

centre de abilitare și reabilitare, centre de pregătire pentru  viață independentă, centre respiro/centre de 

criză, locuințe protejate.  

Centrele publice pentru persoane adulte cu handicap se înființează și funcționează ca structuri cu sau fără 

personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, cu 

avizul și sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități. 

Locuințele protejate, centrele respiro/criză precum și centrele de zi se înființează ca structuri și în cadrul 

serviciilor publice de asistență socială ale autorităților publice locale organizate la nivel de comună, oraș, 

municipiu.  

Activitățile desfășurate și serviciile oferite persoanelor adulte cu handicap în centrele rezidențiale sunt 

prevăzute în Standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin Ordin al ministrului muncii și justiției sociale. 

Actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap 

reprezintă o consecință a majorărilor cheltuielilor salariale, determinate de aplicarea prevederilor legale 

în domeniul salarizării precum și a modificărilor aduse Legii nr. 448/2006. 

Astfel, la capitolul „Cheltuieli cu hrana” nu au intervenit modificări, nivelul minim al alocației zilnice de 

hrană pentru consumurile colective din instituțiile şi unitățile publice și private de asistență socială 

destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități şi persoanelor vârstnice aprobată prin 

hotărâre a Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru 

consumurile colective din instituțiile şi unitățile publice și private de asistență socială destinate 

persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități şi persoanelor vârstnic, având aceeași valoare de 

16,6 lei/zi/persoană.  

De asemenea, nu au fost operate modificări la capitolul cheltuieli materiale și servicii. 

Astfel, la elaborarea standardului de cost s-au menținut valorile anuale aferente ale cheltuielilor materiale 

și a celor cu hrana: 

- 8387 lei, respectiv 6059 lei pentru centrul de îngrijire și asistență; 

- 8559 lei, respectiv 6059 lei pentru centrul de abilitare și reabilitare; 

- 9088 lei, respectiv 6059 lei pentru centrul de pregătire pentru viață independentă; 

- 7300 lei, respectiv 6059 lei pentru locuință maxim protejată și minim protejată; 

- 6278 lei, respectiv 6059 lei pentru centrul respiro/criză. 

La elaborarea standardelor de cost s-au avut în vedere atât datele privind fondul de salarii în intervalul 

de timp 2016 – 2018, date transmise de către toate direcțiile generale de asistență socială și protecția 

copilului, pentru toate centrele publice pentru persoane adulte cu handicap din subordine, precum și 

prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

De asemenea, în ceea ce privește Cheltuieli cu salariile brute și contribuțiile salariale ale angajatorului,  

s-au avut în vedere datele menționate mai sus, fără a fi luate în considerare sporurile pentru condiții de 

muncă aprobate prin HG nr.153/2018 ce urmează a fi asigurate de la bugetul județului. 

În contextul modificărilor aduse Legii nr. 448/2006 prin OUG nr.69/2018, și ținând cont, pe de o parte 

de nevoile persoanelor cu handicap și, pe de altă parte de specificitatea activităților desfășurate în fiecare 

tip de centru rezidențial, s-a avut în vedere și nevoia de personal de specialitate. Calculul standardului de 

cost s-a fundamentat pe o estimare a necesarului de personal de specialitate, astfel:  

- 1 angajat pentru 1,43 persoane cu handicap în  centrul de îngrijire și asistență;  

- 1 angajat pentru 1,22 persoane cu handicap în centrul de abilitare și reabilitare;      

- 1 angajat pentru 1,67 persoane cu handicap în centrul de pregătire pentru viață independentă; 

- 1 angajat pentru 2 persoane cu handicap în locuință maxim protejată; 

- 1 angajat pentru 5 persoane cu handicap în locuință minim protejată; 

Astfel, cheltuielile anuale cu salariile brute și contribuțiile salariale ale angajatorului care au fost avute 

în vedere la calculul standardului de cost sunt următoarele: 

- 36535 lei pentru centrul de îngrijire și asistență; 

- 46286 lei pentru centrul de abilitare și reabilitare; 

- 32159 lei pentru centrul de pregătire pentru viață independentă; 



 

 

- 25328 lei pentru locuință maxim protejată; 

- 10583 lei pentru locuință minim protejată; 

- 25893 lei pentru centrul respire/criză. 

În cazul centrelor de zi, calculul standardului de cost a avut în vedere un program de 8 ore/zi al centrului, 

cu minim 8 beneficiari/zi. În funcție de activitățile desfășurate în centrul de zi, au fost stabilite situații 

distincte astfel: 

- pentru centrele de zi care desfășoară minim 3 activități din care cel puțin două sunt din categoria 

abilitare/reabilitare și dezvoltare de deprinderi de viață independentă (v1); 

- pentru centrele de zi care desfășoară minim 4 activități din care cel puțin trei sunt din categoria 

abilitare/reabilitare și dezvoltare de deprinderi de viață independentă; în cadrul acestora se va 

acorda hrană o dată pe zi, valoarea zilnică fiind de maximum 5 lei/zi/beneficiar (v2); 

Bugetul anual estimat conform standardelor în vigoare în prezent este de 699 milioane lei. Conform noilor 

standarde minime de cost propuse, bugetul anual estimat va fi de 1088 milioane lei, mai mare cu 64,25%. 

Impactul financiar generat de standardul de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

handicap, pentru intervalul 2019-2022, pentru un număr estimat de aproximativ 20000 persoane va fi de 

389 milioane lei.    

 

Serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice  

Standardele minime de cost pentru serviciile rezidențiale pentru persoanele vârstnice propuse prin 

prezenta hotărâre, au fost calculate având în vedere următoarele: 

1. Grila de evaluare a persoanelor vârstnice aprobată prin HG nr.886/2000; 

2. Prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

3. Prevederile Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului rezidențial, prevăzut 

în anexa la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu 

modificările și completările ulterioare; 

5. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

 

Standardele minime de cost au fost calculate pe baza următoarelor informații: 

1. Cheltuielile de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice, pe categorii de cheltuieli, 

aferente anului 2016 și comunicate de autoritățile administrației publice locale; 

2. Raportul angajat/beneficiar prevăzut în Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

serviciului rezidențial, prevăzut în anexa la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare, este de 1/2, 

aplicabil pentru secțiile în care sunt îngrijire persoane vârstnice dependente. Pentru secţiile pentru 

persoane care nu sunt dependente, încadrate potrivit grilei de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice în gradele de dependență IIIA şi IIIB, raportul angajat/beneficiar este de maximum 1/5; 

3. Numărul estimat de ore de îngrijire și de materiale igienico-sanitare în funcție de gradul de 

dependență conform recomandărilor prevăzute în anexa nr.4 la Grila de evaluare a persoanelor 

vârstnice aprobată prin HG nr.886/2000; 

4. Ponderea medie a numărului persoanelor încadrate în cele trei grade de dependență, potrivit 

datelor comunicate de AAPL la nivelul anului 2016; 

5. Potrivit  recomandărilor privind încadrarea persoanelor vârstnice în grade de dependență, 

prevăzută în anexa nr.3 la HG nr.886/2000, îngrijirea persoanelor vârstnice în cămin se poate 

realiza după cum urmează: 

- persoanele încadrate în gradele de dependență IA, IB şi IC sunt îngrijite în secții pentru 

persoane dependente; 

- persoanele încadrate în gradele de dependență IIA, IIB şi IIC sunt îngrijite în secții pentru 

persoane semidependente; 

- persoanele încadrate în gradele de dependență IIIA şi IIIB sunt îngrijite în secții pentru 

persoane independente. 

Standardele de cost pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente au 

fost calculate pe baza unui tarif orar de 22 lei compus din cheltuielile necesare pentru plata salariului 



 

 

coordonatorului, a îngrijitorului, precum și pentru transportul acestuia de la sediul unității de asistență 

socială la domiciliul persoanei beneficiare și materialele consumabile. Pentru fiecare dintre cele trei grade 

de dependență stabilite pe baza grilei de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice s-a propus estimarea 

unui număr minim de ore în care îngrijitorul la domiciliu acordă persoanelor dependente, sprijin în 

efectuarea activităților de bază ale vieții zilnice și activităților instrumentale ale vieții zilnice. Estimarea 

numărului de ore a avut în vedere corelarea dintre prevederile grilei de evaluare a gradului de dependență 

cu variabilele țintă secundare referitoare la accesul la servicii, utilizate de statele membre, în ediția din 

anul 2016 a statisticilor comunitare referitoare la venit și condițiile de viață (EU-SILC), potrivit 

Regulamentului UE 2015/245 al Comisiei europene din 16 februarie 2015. Astfel, cuantumul 

standardului minim de cost a fost obținut prin înmulțirea tarifului pe oră de îngrijire personală la domiciliu 

cu numărul minim de ore aferent gradului de dependență. 

 

Potrivit datelor comunicate de autoritățile administrației publice locale referitoare la unitățile de îngrijire 

la domiciliu care au funcționat în anul 2016, cheltuielile alocate salariilor reprezintă 7.884.857 lei pentru 

396 de persoane, respectiv o medie de 1659 lei/lună. 

Aplicând indexările salariale pentru perioada 2017- prezent, obținem un salariu mediu de 2594 lei, 

respectiv, 15,56 lei/oră. 

Pentru un responsabil de caz la 50 de beneficiari: 4532 lei (salariul asistentului social) / 50 = 90,64 lei; 

90,64/166,66 ore =0,54 lei/oră (responsabilul de caz);   

15,56 + 0,54  = 16,11 lei/oră cheltuieli cu salariile. 

Dacă la cheltuielile cu plata salariilor adăugăm 3,13 lei/oră cheltuieli cu materiale consumabile și 2,92 

lei/oră cheltuieli cu transportul, obținem un tarif orar de 22,16 lei. 

 

Cămin pentru persoane vârstnice (Anexa 3) 

1. Cămin pentru persoane vârstnice – servicii destinate persoanelor vârstnice dependente, încadrate în 

gradele de dependență IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice 

aprobată prin H.G. nr.886/2000: 

29.228 lei (cheltuieli de personal) + 6.059 lei (cheltuieli cu hrana) + 8.387 lei (alte cheltuieli materiale)= 

43.674 lei cost /an, respectiv, 3.640 lei/lună. 

 

2. Cămin pentru persoane vârstnice – servicii destinate persoanelor vârstnice semidependente, încadrate 

în gradele de dependență IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

vârstnice aprobată prin H.G. nr.886/2000: 

17.224 lei (cheltuieli de personal) + 6.059 lei (cheltuieli cu hrana) + 6.697 lei (alte cheltuieli materiale)= 

29.980 lei cost /an, respectiv, 2.498 lei/lună. 

 

3. Cămin pentru persoane vârstnice – servicii destinate persoanelor vârstnice care nu sunt dependente, 

încadrate în gradele de dependență IIIA și IIIB, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor 

persoanelor vârstnice aprobată prin H.G. nr.886/2000, în care raportul angajat/beneficiar este de 1/5;  

8.545 lei (cheltuieli de personal) + 6.059 lei (cheltuieli cu hrana) + 6.538 lei (alte cheltuieli materiale)= 

21.144 lei cost /an, respectiv, 1.762 lei/lună. 

 

Anexa 4  - Servicii de îngrijire personală la domiciliu destinate persoanelor încadrate în grade de 

dependență IA, IB și IC:      

1659 lei/lună *120%=1990,8 lei 

1990,8*125% (iulie 2017) = 2488,5 lei 

2488,5/1,226 (eliminat contribuție) =2029,77 lei 

2029,77*125% (majorare 25%) =2537,21 lei 

2537,21*102,25% (contribuții angajator, 2,25%)=2594,30 lei 

2594,30/166,66=15,56 lei/oră pentru îngrijitor; 

Pentru responsabilul de caz: 

1 responsabil de caz la 50 de beneficiari: 4532 (salariul asistentului social) / 50 = 90,64 lei;  

90,64 lei / 166,66 ore =0,54 lei/oră;   

Cheltuieli cu salariile pe oră: 15,56 + 0,54  = 16,11 lei/oră cheltuieli cu salariile 



 

 

Calcul pe oră:  16,11 +3,13 lei cheltuieli materiale + 2,92 lei cheltuieli de transport = 22,16 lei/oră 

Pentru 20 ore pe săptămână = 440 lei;   

Cheltuiala totală pe an= 22.880 lei 

Servicii de îngrijire personală la domiciliu destinate persoanelor încadrate în grade de dependență 

IIA, IIB şi IIC:                                                                   

Pentru 15 ore pe săptămână = 330 lei;   

Cheltuiala totală pe an=17.160 lei. 

                                                                                 

Servicii de îngrijire personală la domiciliu destinate persoanelor încadrate în grade de dependență 

IIIA 

Pentru 10 ore pe săptămână = 220 lei;   

Cheltuiala totală pe an=11.440 lei. 

 

Prevenirea și combaterea violenței  domestice (Anexa 5) 

Sistemul de servicii sociale destinate persoanelor victime ale violenței domestice cuprinde centre de 

diferite tipuri și dimensiuni, în cadrul cărora se oferă servicii diferențiate pe categorii de beneficiari 

(victime și agresori). Cadrul legal pentru asigurarea calității serviciilor sociale pentru victimele violenței 

domestice este asigurat de Ordinul nr.383/2004 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale din domeniul protecţiei victimelor violenţei în familie prin care au fost reglementate  

standardele minime de calitate pentru următoarele servicii sociale: centrele pentru adăpostirea victimelor 

violenţei în familie (adăposturi), centrele de recuperare pentru victimele violenţei în familie (centre de 

recuperare), centrele de asistenţă destinate agresorilor. Pentru aceste tipuri de servicii, este necesară 

stabilirea standardelor minime de cost.  

De asemenea, prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 

3123 din 24.12.2015 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecției sociale și 

persoanelor vârstnice nr.2126/05.11.2015 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 sociale acordate în comunitate, serviciilor sociale acordate în sistem integrat și 

cantinelor sociale, au fost reglementate standardele pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi în 

domeniul violenței în familie, respectiv centre pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și 

respectiv centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației 

Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, prevede următoarele tipuri de servicii sociale destinate victimelor violenței 

domestice în regim rezidențial: centre pentru adăpostirea victimelor violenţei în familie (adăposturi) și 

centre de recuperare pentru victimele violenţei în familie. În aceste centre se asigură găzduire, masă, 

servicii de consiliere psihologică, juridică, orientare profesională și altele. 

De asemenea, legea amintită reglementează următoarele tipuri de servicii sociale în regim de zi destinate 

atât victimelor violenței în familie cât și agresorilor: centre pentru prevenirea și combaterea violenței 

domestice centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației, centre de asistență destinate 

agresorilor. 

Serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice sau, după caz, agresorilor, se înființează și 

funcționează ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea consiliilor județene, respectiv a 

consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, în structura direcțiilor generale de asistență 

socială și protecția copilului sub coordonarea metodologică a Agenției Naționale pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați. 

 

Actualizarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale destinate victimelor violenței 

domestice sau, după caz, agresorilor a fost impusă de prevederile actelor normative ulterioare actualizării 

acestora din anul 2015, precum: 

- Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 



 

 

termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative ( Legea nr. 250/2016). 

- Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și 

modificarea și completarea unor acte normative. 

- Hotărârea de Guvern nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată. 

Ținând cont de rata medie anuală a inflației pentru anul 2017, calculata pe baza indicelui preţurilor de 

consum (IPC) și raportata de Institutului National de Statistică ca fiind de 1,3%, și cea mai recenta 

estimare făcută de Banca Națională a României, privind rata medie a inflației pentru anul 2018 ca fiind 

de 3,5%, am aplicat o creștere de 4,85% la capitolul ”Alte cheltuieli materiale”. 

La capitolul „Cheltuieli cu hrana” nu au survenit modificări. 

Pentru actualizarea standardelor minime de cost în vigoare, pentru centrele în regim rezidențial și  în 

regim de zi, capitolul ”Cheltuieli cu salariile brute și contribuțiile salariale ale angajatorului” a fost 

actualizat având în vedere datele (transmise de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului, pentru toate tipurile de servicii sociale din subordine) privind creșterea fondului de salarii în 

intervalul de timp noiembrie 2016 – februarie 2018. Astfel, capitolul ”Cheltuieli cu salariile brute și 

contribuțiile salariale ale angajatorului” a fost majorat cu creșterea calculată pentru fiecare tip de centru 

în parte. În consecință, capitolul ”Cheltuieli cu salariile brute și contribuțiile salariale ale angajatorului” 

a fost majorat și prin aducerea acestor cheltuieli în concordanță cu prevederile de mai sus.  

 

În urma aplicării modificărilor mai sus menţionate au rezultat standardele minime de cost prezentate în 

Anexa nr. 5 a prezentului proiect de hotărâre. 

 

3. Alte informaţii  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative. 

a) se va cuantifica impactul net al sarcinilor administrative, evidenţiindu-se atât costurile 

administrative generate de noul act normativ sau de modificarea legislativă, cât şi costurile 

administrative eliminate; 

- Facilitarea aprobării de către consiliile locale/județene a costului mediu lunar de întreținere în 

conformitate cu prevederile legii, respectiv, pe grade de dependență. 

- Facilitarea implementării Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora, costul mediu lunar de 

întreținere nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, 

în condiţiile legii.  

b) simplificarea procedurilor administrative. 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

4. Impact social:  
- Stabilirea unor contribuții echitabile pentru persoanele rezidente în căminele pentru 

persoanele vârstnice; 

- Creșterea gradului de accesare a serviciilor de îngrijire pe termen lung acordate în căminele 

pentru persoane vârstnice; 

- Respectarea standardelor minime obligatorii, prin alocarea sumelor necesare şi suficiente, 

astfel încât să existe un cost unitar pe tip de serviciu la acelaşi nivel al calităţii, în funcție de 

nevoile persoanei beneficiare; 



 

 

- Adaptarea serviciilor sociale atât la nevoile beneficiarilor, cât şi la resursele umane şi 

financiare existente; 

- Facilitarea contractării serviciilor sociale, prin asigurarea aplicării unitare a regulilor de 

estimare a valorii contractului în cadrul procedurii de contractare a serviciilor sociale cu 

furnizorii privați sau, după caz, cu alți furnizori publici; 

- Aplicarea unitară a modului de stabilire de către AAPL a costului mediu de întreținere în 

căminele pentru persoane vârstnice și a contribuției echitabile a persoanelor 

beneficiare/susținătorilor legali la plata serviciilor. 

5. Impact asupra mediului 
Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru ani Media pe 

patru ani  

1 2 

2018 

3 

2019 

4 

2020 

5 

2021 

6 

2022 

7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, în 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

iii. TVA 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. contribuţii de 

asigurări 

      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, în 

plus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

 

Anexa 1 

Anexa 2 

Anexa 3 

Anexa 5 

 

 

i. cheltuieli de 

personal 

Anexa 1 (90%) 

Anexa 2 (90%) 

ii. bunuri şi servicii 

Anexa 1(90%) 

Anexa 2 (90%) 

iii. transferuri între 

unități ale 

  

 

 

 

TOTAL: 

 

+357.854 

+ 389.462 

+4.706 

+442,72 

 

 

 

 

+292.606 

+ 350.516 

 

+65.248 

+ 118.216 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

+354.276 

+ 389.462 

+4.706 

+442,72 

 

 

 

 

+289.680 

+ 350.516 

 

+64.595 

+ 118.216 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

+350.733 

+ 389.462 

+4.706 

+1007,14 

 

 

 

 

+286.783 

+ 350.516 

 

+63.950 

+ 118.216 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

+347.226 

+ 389.462 

+4.706 

+1440,24 

 

 

 

 

+283.916 

+ 350.516 

 

+63.310 

+ 118.216 

 

 

 

 

 

 

 

 

+352.522 

+389.462 

+4.706 

 

 

 

 

 

+288.246 

+350.516 

 

+64.276 

+118.216 

 

 



 

 

administrației 

publice 

b) bugete locale: 

Anexa 1 

Anexa 2 

Anexa 3-4 

 

 

i. cheltuieli de 

personal 

Anexa 1 (10%) 

Anexa 2  

ii. bunuri şi servicii 

Anexa 1 (10%) 

Anexa 2 

iii. asistenţă socială 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de 

personal 

ii. bunuri şi servicii  

 

 

 

 

+130.126 

+ 38.946 

+51.277 

 

 

 

 

+106.400 

+ 38.946 

 

 

+23.726 

0 

 

 

 

 

+128.824 

+ 38.946 

+51.277 

 

 

 

 

+105.336 

+ 38.946 

 

 

+23.489 

0 

 

 

 

 

+127.536 

+ 38.946 

+51.277 

 

 

 

 

+104.282 

+ 38.946 

 

 

+23.254 

0 

 

 

 

 

+126.260 

+ 38.946 

+51.277 

 

 

 

 

+103.239 

+ 38.946 

 

 

+23.021 

0 

 

 

 

 

+128.187 

+ 38.946 

 

 

 

 

 

+104.814 

+38.946 

 

 

+23.372 

0 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

Anexa 1 

Anexa 2 

Anexa 3 

Anexa 5 

 

b) bugete locale 

Anexa 1 

Anexa 2 

Anexa 3-4 

 

 TOTAL 

 

 

+357.854 

+350.516 

+4.706 

+442.721 

 

 

+130.126 

+ 38.946 

+51.861 

 

TOTAL 

 

 

+354.276 

+350.516 

+4.706 

+442.721 

 

 

+128.824 

+ 38.946 

+51.861 

 

TOTAL 

 

 

+350.733 

+350.516 

+4.706 

+10071,14 

 

 

+127.536 

+ 38.946 

+51.861 

 

TOTAL 

 

 

+347.226  

+350.516 

+4.706 

+1440,24 

 

 

+126.260 

+ 38.946 

+51.861 

 

 

 

 

+352.522 

+350.516 

+4.706 

+833,21 

 

 

+128.187 

+38.946 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

 

Alte informaţii: 

Anexa 1: 

Pentru anii 2019-2022, analizând dinamica copiilor din sistemul de protecţie a copilului, precum şi 

sumele repartizate în anii 2014-2017, estimăm continuarea scăderii uşoare a numărului copiilor 

beneficiari ai sistemului de protecţie specială şi implicit a bugetului destinat acestuia. 

Pentru perioada 2019-2022 estimăm o scădere medie anuală a bugetului total estimat pentru protecţia 

copilului de aproximativ 1%, astfel: 



 

 

- pentru anul 2019, estimăm o reducere a bugetului de 13.144 mii lei, motiv pentru care aplicarea 

anexei nr. 1 a prezentului  proiect de act normativ determină o influenţă financiară pozitivă de 

487.980 mii lei față de bugetul propus la sfârșitul anului 2017 (357.854 mii lei influenţă pozitivă 

pentru bugetul de stat +130.126 mii lei influență pozitivă pentru bugetul local); 

- pentru anul 2020, estimăm o reducere a bugetului de 13.013 mii lei, motiv pentru care aplicarea 

anexei nr. 1 a prezentului  proiect de act normativ determină o influenţă financiară pozitivă de 

483.100 mii lei față de bugetul propus la sfârșitul anului 2017 (354.276 mii lei influenţă pozitivă 

pentru bugetul de stat +128.824 mii lei influență pozitivă pentru bugetul local); 

- pentru anul 2021, estimăm o reducere a bugetului de 12.882 mii lei, motiv pentru care aplicarea 

anexei nr. 1 a prezentului  proiect de act normativ determină o influenţă financiară pozitivă de 

478.269 mii lei față de bugetul propus la sfârșitul anului 2017 (350.733 mii lei influenţă pozitivă 

pentru bugetul de stat +127536 mii lei influență pozitivă pentru bugetul local); 

- pentru anul 2022, estimăm o reducere a bugetului de 12.754 mii lei, motiv pentru care aplicarea 

anexei nr. 1 a prezentului  proiect de act normativ determină o influenţă financiară pozitivă de 

473.486 mii lei față de bugetul propus la sfârșitul anului 2017 (347.226 mii lei influenţă pozitivă 

pentru bugetul de stat +126.260 mii lei influență pozitivă pentru bugetul local). 

 

Anexa 2: 

Impactul financiar generat de actualizarea standardelor de cost pentru serviciile sociale destinate 

protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu handicap are la bază numărul de beneficiari din 

centrele aflate în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale. Acest impact va fi pozitiv, 

astfel: 

Impactul financiar generat de standardul de cost pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

handicap, pentru intervalul 2019-2022, pentru un număr estimat de aproximativ 20000 persoane va fi de 

389 milioane lei.    
 

Anexa 3: 

Estimarea pentru anii 2019-2022 pentru cămine: 

203.653.310 lei - 156.593.856 lei = 47.059.454 lei/an, respectiv, 188.237.818 lei pentru patru ani. 

Din numărul mediu de beneficiari raportat pentru anul 2016 (5548 de persoane), 30,06% sunt încadrați 

în gradul I, 34,18% în gradul II și 35,77% în gradul III. 

Extrapolând aceste ponderi la capacitatea totală a centrelor (6584 de persoane), obținem: 

1.979 de persoane încadrate în gradul I, 2.250 de persoane încadrate în gradul II și 2.355 de persoane 

încadrate în gradul III. 

 

Prin urmare: 

1.979 de persoane încadrate în gradul I * 43.674 lei cost /an = 86.430.846 lei;  

2.250 de persoane încadrate în gradul II * 29.980 lei cost /an = 67.454.196 lei; 

2.355 de persoane încadrate în gradul III* 21.142 lei cost /an= 49.768.268 lei 

Cu actualul standard de cost (23.784 lei/an) potrivit HG nr.978/2015, pentru un număr de 6584 de 

persoane (capacitatea), obținem o estimare de 156.593.856 lei. 

Precizăm faptul că, potrivit Legii nr.17/2000, autoritățile administrației publice locale pot solicita, în 

completarea bugetelor locale, maxim 10% din standardul de cost. 

 

Anexa 4: 

Estimarea pentru anii 2019-2022 pentru unitățile de îngrijire la domiciliu: 

29.881.280 lei - 20.373.600 lei = 9.507.680 lei/an, respectiv, 38.030.720 lei pentru 4 ani. 

Pentru anul 2016, autoritățile administrației publice locale au raportat un număr de 1736 de persoane care 

care au beneficiat de servicii de îngrijire la domiciliu prin unităţi publice, în anul 2016 pe baza încadrării 

într-unul din cele trei grade de dependență, după cum urmează: 403 persoane încadrate în gradul I, 946 

de persoane încadrate în gradul II și 387 de persoane încadrate în gradul III: 

Astfel: 

403 persoane încadrate în gradul I * 22.433 lei/an = 9.220.640 lei/an 

946 de persoane încadrate în gradul II * 16.825 lei/an = 16.233.360 lei/an 



 

 

387 de persoane încadrate în gradul III: 11.216 lei/an = 4.427.280 lei/an 

Total: 29.881.280 lei  

 

Faţă de cuantumul actualului standard minim de cost prevăzut în HG nr.978/2015: 

403 persoane încadrate în gradul I * 15.600 lei/an = 6.286.800 lei/an 

946 de persoane încadrate în gradul II * 11.700 lei/an = 11.068.200 lei/an 

387 de persoane încadrate în gradul III: 7.800 lei/an = 3.018.600 lei/an 

Total: 20.373.600 lei. 

    

Impact total anual pentru serviciile adresate persoanelor vârstnice: 56.567.134 lei/an, din care: 

51.861.189 lei impact pentru bugetul local și 4.705.945 lei impact asupra bugetului de stat. 

 

Anexa 5: 

Pentru anii 2019-2022 se preconizează creșterea numărului de beneficiari din sistemul de servicii 

destinate victimelor violenței domestice și agresorilor, pe fondul implementării prevederilor Convenției 

de la Istanbul, din perspectiva creșterii numărului de servicii sociale furnizate, în scopul asigurării unei 

distribuții geografice echilibrate și adecvate nevoilor beneficiarilor (atât victime cât și agresori). În același 

context, pentru agresori, viitoarele prevederi legale reglementează obligativitatea urmării unor programe 

de consiliere psihologică în centrele destinate furnizării de servicii de consiliere pentru aceștia. 

Pentru perioada 2019-2022 se prefigurează o creștere a numărului de centre de servicii sociale destinate 

atât victimelor violenței domestice cât și agresorilor, prin obținerea de finanțări externe aflate deja în faza 

avansată de aprobare. Astfel este o certitudine faptul ca vor exista cel puțin 10 astfel de centre la nivel 

național până în anul 2022. 

Impactul financiar generat de actualizarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale destinate 

victimelor violenței domestice și respectiv agresorilor, are la bază numărul de beneficiari din centrele 

aflate în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale. Acest impact va fi pozitiv, astfel: 

Pentru intervalul de timp 2019 - 2022, pentru 48.136 de beneficiari estimați a fi deserviți în centrele de 

servicii sociale, se estimează o creșterea a cheltuielilor cu serviciile sociale furnizate de: 3.625,02 lei - 

2.175,23 lei = 1.449,79 mii lei. 

 

Pentru anul 2019 se estimează o cheltuială cu serviciile sociale destinate victimelor violenței domestice 

și respectiv agresorilor, de 2.910,149 mii lei, în creștere cu 734,92 mii lei față de 2015. 

Centre de primire în regim de urgență  

Cost minim estimat per centru: 21.208,08 lei 

Nr. de centre: 45 

21.208,08 lei x 45 = 954.363,60 lei 

Centre de recuperare pentru victimele violenței domestice 

Cost minim estimat per centru: 19,909.99 lei 

Nr de centre: 36 

19,909.99 lei x 36 = 716.759,64 lei 

Centre pentru prevenirea și combaterea violenței domestice 

Cost minim estimat per centru: 33,370.55 lei 

Nr de centre: 35 

33.370,50 lei x 35 =  1.167.969,198 lei 

Centrele pentru servicii de informare si sensibilizare a populației 

Cost minim estimat per centru: 33,574.90 lei 

Nr de centre: 7 

33.574,90 lei x 7 =  235.024,3 lei 

Centrele de asistenta destinate agresorilor 

Cost minim estimat per centru: 33,370.55 lei 

Nr de centre: 12 

33,370.55 lei x 12 = 400.446,58 lei 

TOTAL  3.474,563  mii lei 

 



 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:  

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ: 

Hotărârea Guvernului 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 stabilește contribuția lunară 

de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 24 decembrie 2015. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii –  

acte normative ale administrației publice locale pentru aprobarea costurilor medii lunare de întreținere, 

în condițiile legii. 

11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

a)impact legislativ – prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul achizițiilor 

publice, prevederi obligatorii; 

Nu este cazul. 

b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic – sisteme electronice utilizate în desfășurarea procedurilor 

de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură organizatorică internă a autorităților 

contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare                          
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.         

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                   

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

6. Alte informaţii – Nu este cazul 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate – Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 

de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 

nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 
Au fost consultate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului  nr.521/2005 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Nu este cazul. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social 

6. Alte informaţii – Nu este cazul  

 



 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ - 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

3. Alte informaţii – Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii – Nu este cazul 

 

Față de cele prezentate, vă supunem spre avizare, proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea 

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale 

 

 

 

Ministrul muncii și justiției sociale 

 

Lia-Olguța VASILESCU 
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Ministrul dezvoltării regionale și  

administrației publice  

 

Paul STĂNESCU 

 

 

Ministrul justiției 

 

Tudorel TOADER 

 

 

 

Ministrul finanțelor publice 

 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 


