
Proiect 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale  
 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art.9 din Legea-cadru a descentralizării 

nr.195/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.134 alin.(3) din Legea 

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

 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1 Se aprobă standardele minime de cost pentru finanțarea serviciilor sociale organizate şi 

administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale. 

 

Art.2 Standardul de cost calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, 

reprezintă costurile normative utilizate pentru determinarea sumelor alocate bugetelor locale din 

unele venituri ale bugetului de stat în vederea furnizării serviciilor sociale, potrivit standardelor 

minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv. 

 

Art.3 Standardul minim de cost este prevăzut în anexele nr. 1 - 5, după cum urmează: 

a) anexa nr.1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului; 

b) anexa nr.2, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor 

adulte cu dizabilităţi; 

c) anexa nr.3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice; 

d) anexa nr.4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; 

e) anexa nr.5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

 

Art.4 (1) Finanțarea serviciilor sociale se asigură în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, pe baza standardului 

minim de cost, precum şi din bugetele locale. 

(2) La organizarea şi înfiinţarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea în 

vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacităţii serviciului respectiv, cu 

încadrare în capacitatea maximă prevăzută în legile speciale, în funcție de categoria de persoane 

beneficiare. 

 

Art.5 (1) Pentru asigurarea transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea 

acestora, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a face publice informaţiile 

privind costurile serviciilor sociale acordate, prin publicare pe pagina de internet proprie, prin afişare 

la sediul instituţiei, în publicaţii proprii sau prin oricare alt mijloc. 

(2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să 

transmită Ministerului Muncii și Justiției Sociale, precum şi autorităţilor administraţiei publice 

centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia datele privind 

beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării. 

 (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii și Justiției Sociale în colaborare cu 

autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în 

subordine, emite instrucţiuni. 

 

Art.6 Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi de aprobarea 

bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fără personalitate juridică, aflate în administrare. 

  



Art.7  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. 

 

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

 

Art. 9 Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Anexa nr. 1  

 

 

Standardele minime de cost/an  

pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului 

  

1. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor plasați la asistenți maternali 

CATEGORIE COPII 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament 31.446 

Copii la asistenți maternali cu doi copii în plasament 17.735 

Copii la asistenți maternali cu trei copii în plasament 11.889 

 

2. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilități plasați la asistenți 

maternali 

CATEGORIE COPII 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Copii la asistenți maternali cu un copil în plasament 
37.823 

Copii la asistenți maternali cu doi sau mai mulți copii în 

plasament 
24.112 

 

3. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor 

CATEGORIE COPII 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Copii plasaţi în centre de plasament 42.011 

Copii plasaţi în case de tip familial 34.419 

Copii plasaţi în apartamente 
33.344 

 

4. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități 

CATEGORIE COPII 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Copii plasați în centre de plasament 56.964 

Copii plasaţi în case de tip familial 55.430 

Copii plasaţi în apartamente 37.961 

 

 

                                                           
 se aplică şi serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali 

 



5. Standard minim de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip 

rezidenţial 

CATEGORIE COPII 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, 

adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care 

săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, etc 

49.223 

 

6. Standard minim de cost pentru centrele maternale 

CATEGORIE BENEFICIAR 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Mamă cu un copil 48.202 

Mamă cu doi copii 43.002 

Mamă cu trei copii 41.267 

 

7. Standard minim de cost pentru centrele de zi 

CATEGORIE COPII 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi 17.495 

 

8. Standard minim de cost pentru centrele de recuperare 

CATEGORIE COPII 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare 20.651 

 

9. Standard minim de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât 

cele prevăzute la punctul 7 şi 8 

CATEGORIE COPII 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere și 

altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la 

punctul 7 şi 8 

3.970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 2  

 

 

Standarde minime de cost pentru serviciile sociale destinate protecţiei și promovării 

drepturilor persoanelor adulte cu handicap 

 

 

Tip standard minim de cost pentru persoane adulte 

cu handicap 

Standard minim de 

cost/an/beneficiar 

-lei - 

1. Centrul de îngrijire şi asistență persoane adulte cu 

handicap - CIA 
50.981 

2. Centrul de abilitare/reabilitare  persoane cu handicap - 

CAbR  
60.903 

3. Centrul de pregătire pentru viaţă independentă - CPVI  47.307 

4.1.   Locuinţa protejată - LP MAXIM PROTEJATĂ – 

LMP  
38.687 

4.2.   Locuinţa protejată - LP Minim PROTEJATĂ – LmP 

 
23.942 

5.1.  Centrul  de zi – CZ1,2 

- CZ v1 - 
25.507 

5.2.  Centrul  de zi – CZ1,3 

- CZ v2 - 
27.307 

 

5.3. Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu 1 

 

13.696 

 

6.  Centrul „Respiro” / Criză – CRSP 

 

38.230 

7”Echipa mobilă” - EM  30.000 

8. ”Servicii la domiciliu” SD  14.256 

 



 
1Pentru centrele de zi precum și Centrele de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, 

numărul minim de beneficiari este de minim 8 pe zi și funcționează minim 8 ore pe zi. 
2Centrele de zi – CZ v1 – Vor desfășura minim 3 activități din care 2 sunt din categoria 

”abilitare și reabilitare” și ”dezvoltarea de deprinderi de viață independentă”. 
3Centrele de zi – CZ v2 – Vor desfășura minim 4 activități din care 3 sunt din categoria 

”abilitare și reabilitare” și ”dezvoltarea de deprinderi de viață independentă”. În cadrul acestor centre 

(CZ v2) se va acorda hrană o dată pe zi. 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 

 

Standardele minime de cost/an  

pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice 

 

Tipul serviciului 

Standard minim de cost 

/an/beneficiar 

-lei - 

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; 

Pentru o persoană beneficară, un număr de 

0,56 angajați; 

43.674 

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; 

Pentru o persoană beneficară, un număr de 

0,33 angajați; 

29.980 

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; 

Pentru o persoană beneficară, un număr de 

0,2 angajați; 

21.142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Anexa nr. 4  

 

Standardele minime de cost/an  

pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice 

 

1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 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  

 

Tipul activităților  

Număr de ore de îngrijire 

profesională primită la 

domiciliu 

Standard minim de 

cost pe an 

- lei - 

 Sprijin pentru realizarea activităţilor de 

bază ale vieţii zilnice, în principal, 

potrivit prevederilor Legii asistenței 

sociale nr.292/2011 : 

a. asigurarea igienei corporale,  

b. îmbrăcare şi dezbrăcare,  

c. hrănire şi hidratare,  

d. asigurarea igienei 

eliminărilor,  

e. transfer şi mobilizare,  

f. deplasare în interior,  

g. comunicare; cel puțin 20 de ore pe 

săptămână, cu un cost de 

22 lei oră 

22.880  sprijin pentru realizarea activităţilor 

instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit 

prevederilor Legii asistenței sociale 

nr.292/2011 : 

a. prepararea hranei, 

b. efectuarea de cumpărături,  

c. activităţi de menaj şi 

spălătorie,  

d. facilitarea deplasării în 

exterior şi însoţire, 

e. activităţi de administrare şi 

gestionare a bunurilor, 

f. acompaniere şi socializare 

 

 

2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice 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 

 

Tipul activităților  

Număr de ore de îngrijire 

profesională primită la 

domiciliu 

Standard minim de 

cost pe an 

- lei - 

 Sprijin pentru realizarea activităţilor de 

bază ale vieţii zilnice, în principal, 

potrivit prevederilor Legii asistenței 

sociale nr.292/2011 : 

a. asigurarea igienei 

cel puțin 10  ore pe 

săptămână, însă mai puțin 

de 20 de ore, cu un cost de 

22 lei oră 

17.160 



corporale,  

b. îmbrăcare şi dezbrăcare,  

c. hrănire şi hidratare,  

d. asigurarea igienei 

eliminărilor,  

e. transfer şi mobilizare,  

f. deplasare în interior,  

g. comunicare; 

 sprijin pentru realizarea activităţilor 

instrumentale ale vieţii zilnice, 

potrivit prevederilor Legii asistenței 

sociale nr.292/2011 : 

a. prepararea hranei, 

b. efectuarea de cumpărături,  

c. activităţi de menaj şi 

spălătorie,  

d. facilitarea deplasării în 

exterior şi însoţire, 

e. activităţi de administrare 

şi gestionare a bunurilor, 

f. acompaniere şi socializare 

 

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în 

gradele de dependență IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor 

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

 

Tipul activităților  

Număr de ore de îngrijire 

profesională primită la 

domiciliu 

Standard minim de 

cost pe an 

- lei - 

 Sprijin pentru realizarea activităţilor 

instrumentale ale vieţii zilnice, 

potrivit prevederilor Legii asistenței 

sociale nr.292/2011 : 

a. prepararea hranei, 

b. efectuarea de cumpărături,  

c. activităţi de menaj şi 

spălătorie,  

d. facilitarea deplasării în 

exterior şi însoţire, 

e. activităţi de administrare 

şi gestionare a bunurilor, 

f. acompaniere şi socializare 

mai puțin de 10 ore pe 

săptămână, cu un cost de 

22 lei oră 

11.440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.5 

 

 

Standardele minime  de cost/an pentru serviciile sociale destinate prevenirii și combaterii 

violenței în familie 

 

 

A. Standard minim de cost pentru centrele rezidențiale  

 

1. Standard minim de cost pentru centrele de primire în regim de urgență (adăposturi)  

 

Tipul serviciului  

Cost standard 

minim/an/beneficiar 

- lei - 

Centre de primire în regim de urgență (CPRU) 

  

3,5 beneficiari / salariat 

 

Cheltuielile cu salariile brute  12.387,00 

Cheltuielile cu hrana 6.059,00 

Alte cheltuieli materiale  2.634,32 

Total cost standard 21.080,32 

 

2. Standard minim de cost pentru centrele de recuperare pentru victimele violenței în familie 

 

Tipul serviciului 

Cost standard 

minim/an/beneficiar 

- lei - 

 

Centrele de recuperare pentru victimele violentei in familie 

 

3,5 beneficiari / salariat 

Cheltuielile cu salariile brute  12.387,00 

Cheltuielile cu hrana 6.059,00 

Alte cheltuieli materiale  1.396,27 

Total cost standard 19.842,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Standard minim de cost pentru centrele de zi  

 

3.  Standard minim de cost pentru centrele pentru prevenirea și combaterea violenței în familie 

 

Tipul serviciului 

Cost standard 

minim/an/beneficiar 

- lei - 

Centrele pentru prevenirea si combaterea violentei in 

familie 
/ Beneficiar 

Cheltuielile cu salariile brute  29.156,00 

Cheltuielile cu hrana 0 

Alte cheltuieli materiale  4.214,50 

Total cost standard 
33.370,50 

 

 

4.  Standard minim de cost pentru centrele pentru servicii de informare și sensibilizare a populației 

 

Tipul serviciului 

Cost standard 

minim/an/beneficiar 

- lei - 

Centrele pentru servicii de informare si sensibilizare a 

populației 
/ Beneficiar 

Cheltuielile cu salariile brute  29.156,00 

Cheltuielile cu hrana 0 

Alte cheltuieli materiale  4.214,50 

Total cost standard 
33.370,50 

 

 

5.  Standard minim de cost pentru centrele de asistență destinate agresorilor 

 

Tipul serviciului 

Cost standard 

minim/an/beneficiar 

- lei - 

Centrele de asistenta destinate agresorilor / Beneficiar 

Cheltuielile cu salariile brute  29.156,00 

Cheltuielile cu hrana 0 

Alte cheltuieli materiale  4.214,50 

Total cost standard 
33.370,50 

 

 

 


