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Cod serviciu social 
conform HG 

867/2015 privind 
Nomenclatorul 

serviciilor sociale și 
Regulamentele cadru 

de organizare și 
funcționare a 

serviciilor sociale 

Categorii de servicii 
sociale conform HG 

867/2015 privind 
Nomenclatorul 

serviciilor sociale și 
Regulamentele cadru 

de organizare și 
funcționare a serviciilor 

sociale 

 
 
 
 

Categorii de cheltuieli eligibile conform HG 725/07.10.2016 

Nivelul maxim 
lunar al subvenţiei 

pe beneficiar- 
reprezentând 

100% din 
standardele  de 

cost stabilite prin 
HG.978/2015 

 

1 

   

Liniile prioritare  
privind subvenționarea din bugetul local, conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu 

personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pe anul 2017 
                 
   

I. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-sociale pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală 

 
 
 
 
 
 
 
8710 CRMS - I 

 
 
 
 
 
 
 
Centre rezidențiale 
medico-sociale 
 
 

1.cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații, deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 lei* 
 
 

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități 

8790 CR - D - IV Centre de pregătire 
pentru o viață 
independentă 

1.cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații, deservire  **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 

 
2527,70 
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 3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoaneleasistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8790 CDR-D-IV 
 
 
 
 
 
 
 
8790 CR-D-VI 

 
 
 
 
Centre respiro 
 
 
 
 

 
 
 
 

2062,13 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de criză 
 

1637,83 

8790 CR - D - 
VII 

Locuințe protejate 
 

1800,75 
 

Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații, deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
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8790 CRT - I Centre 
multifuncționale 
 

4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 
 

 
500 lei* 

 

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice) 

 
8790 CR - VD - I 

 
Centre de primire 
în regim de urgență 
 

1.cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar , precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şi însoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 

 
1380,83 

 

 
 
8790 CR - VD - 
III 

 
 
Locuințe protejate 
 

 
 
 

500 lei* 
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12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoanele fără adăpost 

 
 
 
 
8790 CR - PFA - 
I 

 
 
Centre rezidențiale 
de asistență și 
reintegrare socială 
pentru persoane 
fără adăpost 
  

1.cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații, deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

 
 
 
 

500 lei* 
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8790 CR - PFA - 
II 

 
 
 
Adăposturi de 
noapte 
 

1.cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
7. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
8. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
9. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
10. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

 
 
 
 

500 lei* 
 

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situații de dependență 

 
 
 
 
8790 - CR - PD - 
I 

 
Centre rezidențiale 
de îngrijire și 
asistență persoane 
dependente 
(bolnavi cronici, 
bolnavi în fază 
terminală, etc.) 
 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire  **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  

 
 
 
 

500 lei* 
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11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență 

 
 
 
 
 
 
 
 
8810 ID – I și 
 
8810 ID -II 
 
 

Unități de îngrijire 
la domiciliu și  
Îngrijiri persoane la 
domiciliu (acordate 
de îngrijitori 
persoane) 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri); 
3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
4. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
5.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
6. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  

 

Pentru persoane cu 
dizabilități 

1984,50 
 

Pentru persoane 
vârstnice grad de 
dependență IA, 
IB,IC 

1300 
 

Pentru persoane 
vârstnice grad de 
dependență IIA, 
IIB, IIC  

975 
 

Pentru persoane 
vârstnice grad de 
dependență IIIA  

650 
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8810 ID - III 

Servicii 
specializate la 
domiciliu destinate 
persoanelor adulte 
cu dizabilități, 
inclusiv prin echipa 
mobilă 

 
 
 

400 lei* 
 

Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități 

 
 
8899 - SC - D - I 

 
 
Servicii de 
asistență și suport 
 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri); 
3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
4. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
5.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
6. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

 
 
 

400 lei* 
 

Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 

 
 
 
8899 CZ - D - I 

 
 
 
Centre de zi 
 

1.  cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de 
specialitate și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 

 
 
 

1616,83 
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asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți 

 
8891 CZ - C - II 

Centre de zi pentru 
copii aflați în 
situație de risc de 
separare de părinți 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire  **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11 cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 
 
 

 
 

940,25 
 

 
8891 CZ - C - III 

Centre de zi de 
recuperare pentru 
copii cu dizabilități 

 
1192,75 

 
 
 
 
8891 CZ - C - VI 

 
 
Centre de zi pentru 
dezvoltarea 
deprinderilor de 
viață independentă  
 

 
 
 

400 lei* 
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Centre de zi pentru familiile cu copii 

 
 
 
 
 
 
8899 CZ - F - I 

 
 
 
 
Centre de zi pentru 
consiliere și sprijin 
pentru părinți și 
copii 
 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire  **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate; 
11.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

 
 
 
 
 
 

216,66 
 

Centre de zi victime ale violenței în familie și agresori 

 
 
 
8899 CZ - VD - I 

 
Centre de 
consiliere pentru 
prevenirea și 
combaterea 
violenței în familie 
 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 

 
 
 

400 lei* 
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asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate; 
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc. 

 
 
 
 
 
 
 
8899 CZ - AD - II 

 
 
 
 
 
 
Centre de zi de 
integrare-
reintegrare socială 
 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11. cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 lei* 
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Centre de zi pentru persoanele fără adăpost 

 
 
 
 
 
 
8899 CZ - PFA - 
II 

 
 
 
 
 
Centre de zi pentru 
integrare/reintegrar
e socială 
 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6. cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate; 
7. cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată de folosire şi echipament pentru persoanele 
asistate;  
8. cheltuieli de transport pentru persoanele asistate şiînsoţitori;  
9. cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;  
10. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
11.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
12. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

 
 
 
 
 
 
 

400 lei* 
 

Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale, etc. 

 
 
8899 SIS - I  

 
 
Echipa mobilă 
 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu iluminatul (strict pentru spațiul destinat funcționării unității de îngrijiri); 
3. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
4. cheltuieli cu materiale pentru curăţenie pentru persoanele asistate;  
5.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
6. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  
 

 
 

400 lei* 
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*Nu există standarde de cost prevăzute în H.G. 978/2015 pe aceste tipuri de servicii sociale. 
Precizare: Un beneficiar de servicii sociale nu poate primi subvenție în baza Legii nr. 34/1998 atât de la bugetul de stat cât și de la bugetul local. 
** Nu intră în această categorie personalul de conducere. 
Precizări: 1.  Un beneficiar de servicii sociale nu poate primi subvenție în baza Legii nr. 34/1998 atât de la bugetul de stat cât și de la bugetul local.  

2. Un beneficiar de servicii sociale nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de două sau mai multe unități de asistență socială, ambele 
subvenționate în baza Legii nr. 34/1998, excepție putând face numai serviciile acordate complementar.  

Director executiv 
Maria Stoianov 

Director executiv adjunct,            Coordonator                                               
Gabriela-Cristina Curuț                                                                                                                                            Esztero Emese    
   

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

 
8899 CPDH - I 

 
Cantine sociale 

1. cheltuieli  de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate 
și auxiliar, precum și pentru personalul administrativ, gospodărie, întreținere – reparații deservire **; 
2. cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate; 
3. cheltuieli pentru încălzirea şi prepararea hranei; 
4. cheltuieli cu iluminatul; 
5. cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon; 
6.  cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială; 
7. alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații).  

 
400 lei* 

 
 
 
8899 CPDH - II 

 
Servicii mobile de 
acordare a hranei - 
masa pe roți 
 
 

 
 

400 lei* 
 

Total buget estimat lunar 735.812,26 
Total buget estimat anual 8.829.747 
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