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Buna ziua,

î»

în completarea adresei nr. 433/DDS/15.03.2021, vă retrarismitem ataşat, proiectul de Hotărâre a
Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor socike, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a

serviciilor sociale, minuta Comisiei de Dialog Social din data de 02.12.2020 precum şi avizele
interministeriale, în vederea convocării Comisiilor de specialitate si a Plenului CES.

Cu deosebită consideraţie.
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Direcţia Dialog Social
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
Str. Dem I. Dobrescu, nr!2-4, Sector 1, Bucureşti, România, 010026
Locaţie: Bd. Grai Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, Bucureşti, România
*

I

Tel,:+40 31 403 21 21
Web: www.mmuncii.Qov.ro I E-mail: CDS@mmuncii.aov.ro

From: Tatiana Balmus
Sent: Monday, March 15, 2021 12:28 PM
To: CES@CES.ro; Secretariat Şedinţe <secretariat.sedinte@ces.ro>;
Cc: Comisia de Dialog Social <CDS@mmuncii.gov.ro>
Subject: convocare comisii si Plen
Buna ziua
Va transmitem ataşat adresa si documentele in vederea convocării Comisiilor de specialitate si a Plenului CES.

O zi buna

1

*

Tatiana Balmus
Inspector superior
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DIRECŢIA DIALOG SOCIAL
Str. Dem I. Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, Bucureşti, România, 010026
Locaţie Bdul Magheru nr. 31, sector 1, Bucureşti, Remania
Tel.: +40 31 403 21 21
Web: www.mmuncii.qov.ro I E-mail: Tatiana.Balmus@mmuncii.aov.ro
Follow us on
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şl privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE,
informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l primească. Dacă aţi primit acest mesaj în mod eronat,
vă adresăm rugămintea de a returna mesajul primit, expeditorului.
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MINISTERUL MUNCII
Şl PROTECŢIEI SOCIALE.

CONSILIUL ECONOMIC Şl SOCIAL
INTRARE

FeşirLC»-

NM33/DDS/T,5.03.7021

Către: Domiiul Bogdan SIMION
Preşedinte - Consiliul Economic şi Social
;Ref: Solicitare avizare act normativ iniţiat de Ministerul Muncii şl Protecţiei Sociale
Stinnate domnule preşedinte.

Vă transmitem ataşat următorul proiect de âcţ normativ iniţiat de Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale:
- HOTĂRÂRE pentru modificarea şi Completarea Hotărârii Guvernului nr, 867/2015
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.

însoţit de nota de fundamentare şi minuta consultării partenerilor sociali organizâtă în data de 02
decembrie 2020, cu rugămintea de a fi indus cu celeritate pe ordinea de zi a comisiilor de

specialitaţe şi a plenului CES în vederea avizării.

Vă mulţumim pentru colaborare.
Cu deosebită consideraţie,

Eduard

Str. Oefn \. Dobrescu, nr. 2*4, sectori, 010026, Bucureşti
Tel.: ♦4(0) 213 136 267 E*maU: relatticuDUblicul@mmuncii.gov.rb
___
_____ www.mmuntliigov.ro
Conform prevederilor Regulamenţuluj (UE) 2016/679 al Parlamentiilul Eiiropean şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privindprbţocţia persbandiof fizice în ceea ce'priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul gbnerti privind protecţia idatelor),
informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse fn acest document sunt confidenţiale. Acestea suntdostihoto exclusiv pefsqancl/pereoanclor menţionate ca
destinatar/destinatarişIaltorpersoancautorizatcsS'l prirncasca. Daca aţi primitaccsţdocument în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a rcturna documentul primit,
expeditorului
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Secţiunea 1
Titlul actului normativ
Hotărâre a Guvernului
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1.
Descrierea situaţiei actuale
Conform prevederilor legale în vigoare, respeetiv eonform prevederilor art. 34 din Legea asistenţei
sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, categoriile şi tipurile de servicii
sociale, activităţile şi funcţiile aferente fiecărui tip de serviciu se stabilesc prin Nomenclatorul
serviciilor sociale, aprobat prin Hotărâre a Guvernului.
Actualul Nomenclator al serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare cuprinde o serie de categorii şi servicii sociale, însă printre acestea nu
regăsesc centrele respiro destinate familiilor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor cu
dizabilităţi.
Centrul respiro este serviciul social în cadrul căruia este îngrijit copilul cu dizabilităţi pentru o
perioadă determinată de timp, perioadă în care părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de
creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilităţi în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în
condiţiile legii, beneficiază de o perioadă de repaus, numită perioadă de respiro.
Necesitatea înfiinţării unor astfel de servicii reprezintă un răspuns la multiplele solicitări primite din
partea familiilor care au în îngrijire copii cu dizabilităţi sau a celor care asigură creşterea şi îngrijirea
acestor copii în baza unei măsuri de protecţie specială.
în acest context, în cadrul procesului de licenţiere. Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a
constatat că în cuprinsul Nomenclatorului serviciilor sociale denumirea serviciilor sociale gestionate
de această instituţie nu este corelată cu cea reglementată prin prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr.
122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora
“.....se pot înfiinţa în subordinea Oficiului Român pentru Imigrări, prin ordin al ministrului
internelor şi reformei administrative, centre regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi
a celor cărora le-a fost acordată o formă de protecţie în România.”
Astfel, prin adresa nr. 796457//DAI/SIT/08.12.2020, IGI a propus corelarea denumirii serviciilor
sociale destinate solicitanţilor de azil şi a celor cărora le-a fost acordată o formă de protecţie din
Nomenclatorul serviciilor sociale cu cele reglementate în Legea nr. 122/2006.
Categoriile de personal care îşi pot desfăşura activitatea în cadrul serviciilor sociale în comunitate
sunt reglementate la art. 10 din Regulamentel-cadru de organizare şi funcţionare a serviciuilui social
în comunitate, prevăzut Anexa nr. 4 la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 867/2015.
După intrarea în vigoare a actului normativ anterior menţionat, s-a identificat

necesitatea

menţionării exprese în regulamentul-cadru a mai multor ocupaţii care au legătură directă cu
serviciile sociale oferite în comunitate, pentru a acoperi cel puţin principalele activităţi derulate de
serviciile de asistenţă comunitară pentru combaterea sărăciei şi excluziunii sociale, la nivelul
standardelor minime de calitate Avem în vedere, spre exemplu, realizarea evaluării iniţiale,
elaborarea planurilor de intervenţie şi implementarea măsurilor prevăzute în plan, cu repesctarea
prevederilor art.28 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările
ulterioare. Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor
persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi mediul
social de viaţă al acesteia şi se acordă în sistem integrat cu serviciile de ocupare, de sănătate, de
educaţie, precum şi cu alte servicii sociale de interes general, după caz.
Tipurile de măsuri prevăzute în planul iniţial de intervenţie pot fi: informare şi consiliere privind
drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea
riscului de excluziune socială, consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitate;
educaţie extracxirriculară, intervenţie în stradă etc. Astfel, conform Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Centrelor şi a Cabinetelor de Asistenţă Psihopedagogică nr. 5.555/ 7.10.2011,
asigurarea informării, cunoaşterii şi consilierii psihopedagogice a preşcolarilor/elevilor, prin
consultaţii individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice, precum
şi acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei
elevilor, prin informare, documentare, consiliere este realizată de către consilierul şcolar (235903).
Mediatorul şcolar (341905) are ca principală responsabilitate sprijinirea participării tuturor copiilor
din comunitate la învăţământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinţilor în educaţia
copiilor şi în viaţa şcolii şi facilitând colaborarea dintre familie, comunitate şi şcoală.
Activitatea asistentului medical comunitar (325301) este reglementată de Hotărârea Guvernului nr.
324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea
activităţii de asistenţă medicală comunitară. Spre exemplu, participă la realizarea planului comun de
intervenţie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislaţiei în vigoare, din
perspectiva serviciilor de sănătate.
Totodată, pornind de la premisa responsabilităţii administraţiei publice locale şi a altor instituţii
locale şi de la misiunea acestora de a oferi servicii adecvate cetăţenilor cu efecte imediate privind
calitatea vieţii şi asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, a fost introdusă în Clasificarea
Ocupaţiilor din România şi ocupaţia de tehnician în egalitate de şanse (341207).
Lucrătorul de tineret (341205) este acea persoană ce mobilizează tinerii în scopul dezvoltării
abilităţilor de viaţă şi a comportamentelor proactive, stimulând viaţa asociativă şi cooperarea în
rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viaţa comunităţii.
Regulamentul-cadru este un instrument utilizat de furnizorii de servicii sociale, inclusiv de serviciul
public de asistenţă socială în aprobarea regulamentelor proprii serviciilor sociale acordate în
comunitate.
Potrivit instrucţiunii prevăzută la art.8 alin.(2), raportul angajat/beneficiar asigură prestarea
serviciilor în cadrul centrului şi se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu
respectarea standardelor minime de calitate. De exemplu: în cadrul "serviciilor de asistenţă
comunitară" (8899 CZ - PN - V) prestate de serviciul public de asistenţă socială: cel puţin o
persoană calificată cu atribuţii în coordonarea activităţilor, asistentul social sau persoană cu atribuţii
în asistenţă socială pentru realizarea evaluării iniţiale şi planului de intervenţie, asistentul medical
comunitar şi mediatorul sanitar.
Prin urmare, pentru facilitarea utilizării acestui instrument, se impune completarea ocupaţiilor din

categoria personalului de specialitate.cu următoarele: consilierul şeolar, mediatorul şeolar, asistentul
medical comunitar, tehnicianul egalitate de şanse, specialist în economia socială, lucrător de tineret,
astfel încât să poată fi acoperită nevoia stringentă de personal de specialitate care să asigure o
intervenţie integrată şi flexibilă în vederea asigurării protecţiei unor categorii de beneficiari aflate în
diferite situaţii de vulnerabilitate
2. Schimbări preconizate
Prezentul proieet de hotărâre de guvern prevede introducerea în Nomenclatorul serviciilor sociale a
centrului respiro. Serviciile furnizate copilului cu dizabilităţi în cadrul centrului respiro pot fi :
supraveghere, îngrijire, cazare temporară, consiliere, soeializare şi petrecere a timpului liber,
abilitare şi reabilitare, asistenţă medicală, precum şi informare, evaluare, masă, menaj-gospodărie,
alte aetivităţi administrative, ete.
Ele se furnizează pe o perioadă limitată de timp, perioadă în care părintele, tutorele sau persoana
eare se oeupă de creşterea şi îngrijirea eopilului eu dizabilităţi în baza unei măsuri de protecţie
specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de o perioadă de repaus.
De asemenea aeest tip de serviciu social poate asigura supravegherea şi îngrijirea eopilului cu
dizabilităţi în perioada în care părintele, tutorele sau persoana eare se oeupă de creşterea şi îngrijirea
acestuia se confiamtă eu un eveniment deosebit în familie.
Centrul respiro poate avea o structură diversă şi flexibilă, adaptată nevoilor comunităţii, iar în cadrul
acestuia pot funcţiona mai multe componente, dar în mod obligatoriu una de zi.
Corelarea denumirii serviciilor sociale destinate solieitanţilor de azil şi a celor cărora le-a fost
acordată o formă de protecţie din Nomenclatorul serviciilor sociale cu cele reglementate în Legea
nr. 122/2006.
Completarea categoriei personalului de speeialitate prevăzut la art. 10 din Anexa nr. 4 din eadrul
servieiului soeial furnizat în eomunitate cu anumite ocupaţii, care au legătură direetă cu munca în
comunitate şi anume: consilier şcolar (235903), mediator şcolar (235911 şi 341905), asistent
medical comunitar (325301), tehnician egalitate de şanse (341207), specialist în economia socială
(341206), lucrător de tineret (341205).
Activităţile personalului sunt stabilite în funcţie de nivelul de ealificare specifie fieeărei ocupaţii.
Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
IL Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subieet.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
2L 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.
simplificarea procedurilor administrative.
b)
2^. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Proiectul de aet normativ nu se referă la acest subiect.

r 3. Impact social:
Măsurile propuse a fi adoptate prin actualul act normativ au impact pozitiv asupra vieţii şi bunăstării
persoanelor care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copiilor cu dizabilităţi, care au posibilitatea de ă
beneficia de o perioadă de repaus. Copii cu dizabilităţi care sunt îngrijiţi în familia naturală sau întro altă familie, printr-o măsură de protecţie, stabilită în condiţiile legii, pot beneficia în această
perioadă de servicii de calitate în cadrul unui serviciu social care va fi licenţiat în baza unor
standarde minime de calitate, care vor fi elaborate ulterior includerii acestora în nomenclator.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte informaţii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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) Medi
Următorii patru ani
Anul
Indicatori
ape
curent
patru
ani
7
6
4
5
2
3
1
2024
2022
2023
2021
2020
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:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
iii.
transferuri între unităţi ale
administraţiei publice
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
iii.
asistenţă socială
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:

a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
Nu e cazul
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
Nu este cazul
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;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii:
Ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale pentru aprobarea standardelor minime de calitate
pentru centrele respiro pentru familiile copiilor cu dizabilităţi.
1 * Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul
achiziţiilor publice, prevederi obligatorii;
Nu este cazul.
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică
internă a autorităţilor 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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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.
Prin adresa nr. 5137/EC/05.11.2020 proiectul de act normativ a fost transmis spre consultare
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale. Prin adresa nr. 443/20.11.2020
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România a comunicat faptul că nu are observaţii de
formulat asupra proiectului de act normativ.
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 şi Consiliul Economic şi 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
în procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale
aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina de
internet a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în perioada 30.10.-14.12.2020.
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009.________________________________
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 aeest subiect.
2. Alte informaţii
Nu este cazul

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.
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Faţa dti cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guventuliri pentru modiflearea şi
comjjletarea Motărârii Guvernului ni'. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelormadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului ;^tru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatondui serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,:
precum şi a regulamentelor-cadru de organi2:are şi funcţionare a serviciilpr sociale.
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pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, se modifică şi
se completează după cum urmează:

1.

La anexă, titlul" Centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au
primit o formă de protecţie în România ", se modifică şi va următorul cuprins:
„Centre regionale de Proceduri şi Cazare a solicitanţilor de azil şi a celor cărora le-a fost
acordată o formă de protecţie în România”

2. La anexă, numărul curent 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
62

8899CRPCSA

Centre regionale de
Proceduri şi Cazare a
solieitanţilor de azil
şi a celor cărora le-a
fost acordată o formă
de protecţie în
România

Consiliere psihosocială
Informare
Consiliere şi suport juridic
Educare
Adaptare culturală
Suport emoţional
Consiliere vocaţională
Cazare pe perioadă
determinată
Masă
Alte activităţi: asistenţă
medicală primară, facilitarea
accesului la un loc de
muncă, menaj, pază, alte
aetivităţi administrative etc..

ROF serviciu
social de zi

3. La anexă, la titlul “Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în
situaţii de nevoie “, după nr. crt. 67^ se introduce un nou număr curent, numărul curent 67^,
cu următorul cuprins:

II

67^

8899CZ-PNVII

Supraveghere

VII Centre respiro
pentru familiile
copiilor cu
dizabilităţi

îngrijire

ROF serviciu
social de zi

Găzduire temporară
Consiliere
Socializare şi petrecere a
timpului liber
Abilitare şi reabilitare
Asistenţă medicală
Alte activităţi; informare,
evaluare, masă, menajgospodărie, alte activităţi
administrative, etc.

4. La anexa nr. 4 la nomenclator, la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
”(1) Personalul de specialitate poate fi:
a) asistent social (263501);
b) consilier şcolar (235903);
c) mediator şcolar (341905);
d) asistent medical comunitar (325301);
e) tehnician asistenţă socială (341201);
f) lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă (341203);
g) facilitator de dezvoltare comxmitară (341204);
h) tehnician egalitate de şanse (341207)
i) specialist în economia socială (341206)
j) lucrător de tineret (341205)
k) lucrător social (532908);
l) mediator sanitar (532901);
m) mediator social (532902);
n) alt personal de specialitate în asistenţă socială”
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