INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA
DREPTURILOR CETĂȚENILOR

20 octombrie 2022

√ Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi
nr. 1001/2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial
996/13.10.2022
→ Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul
ordin.
→ La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap nr. 590/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008.

ANEXĂ:
INSTRUCŢIUNI pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap
Dată act: 13-oct-2022
Emitent: Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati
Art. 1
Scopul prezentelor instrucţiuni este de reglementare unitară a prevederilor art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare lege, şi de a îndruma principalii actori implicaţi în ceea ce
priveşte situaţiile în care devine incidentă aplicarea prevederilor legale mai sus menţionate.
Art. 2
(1)În sensul prezentelor instrucţiuni, angajatul este salariatul cu normă întreagă pentru care durata normală a
timpului de muncă este prevăzută la art. 112 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2)Salariaţii angajaţi cu fracţiune de normă sunt incluşi în numărul total de angajaţi proporţional cu timpul
efectiv lucrat conform prevederilor contractului individual de muncă.
Art. 3
(1)În vederea aplicării prevederilor art. 78 alin. (2) din lege, procentul de 4% din numărul total de angajaţi se
determină ca medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv
zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se
lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice.
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(2)În efectivele zilnice nu se includ salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru
în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate.
(3)Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se iau în calcul efectivele de salariaţi din
ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat în acea zi.
Art. 4
Procentul de 4% rezultat în urma aplicării prevederilor art. 3 este un număr care are o valoare zecimală din
două cifre.
Art. 5
În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) din lege, procentul de 4% rezultat conform art. 4 se înmulţeşte cu
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau, după caz, cu 50% din salariul minim brut pe ţară
garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte, în funcţie de
opţiune.
Art. 6
Sumele prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) şi b) reprezintă obligaţii de plată la bugetul de stat, în conformitate
cu Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, aprobat prin anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 24: Vărsăminte de la persoanele juridice,
pentru persoanele cu handicap neîncadrate.
Art. 7
(1)Achiziţionarea de produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap
angajate în unităţi protejate autorizate se realizează pe baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind
prevăzut în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2)Plata pentru achiziţionarea pe bază de parteneriat de produse şi/sau servicii realizate prin activitatea
proprie a persoanelor cu handicap poate fi parţială.
Art. 8
(1)În situaţia în care operatorul economic achiziţionează, parţial, produse şi/sau servicii realizate prin
activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat,
în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, acesta datorează bugetului de stat diferenţa de
sumă.
(2)În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse şi/sau servicii realizate prin activitatea
proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai
mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă
bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul diminuării obligaţiei de plată.

√ Hotărârea Guvernului nr. 1253/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind
aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial 1023/20.10.2022
→ Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale nr.
465 din 2 iunie 2020, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
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"Art. 4
Standardul de cost este prevăzut în anexele nr. 1-4, 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 destinate persoanelor vârstnice;
d) anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie."
2.Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6
În funcţie de dinamica cheltuielilor ce compun standardele de cost prevăzute în anexele nr. 1-4, precum şi de
particularităţile în evoluţie ale serviciilor sociale şi de standardele de calitate aferente, prezenta hotărâre se
modifică şi se completează în mod corespunzător, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi,
după caz, a Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse."
3.Articolul 8 va avea următorul cuprins:
"Art. 8
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
4.Anexele nr. 1-5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
ANEXA nr. 1: STANDARDELE DE COST/AN pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării
drepturilor copilului
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020)
1.Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali
Categorie copii

Standard de cost/an/beneficiar*) lei

Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament

49.766

Copii la asistenţi maternali cu doi copii în plasament

28.950

Copii la asistenţi maternali cu trei copii în plasament

20.071

___
*)Cheltuielile

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

2.Standard de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali **)
___
**)Se

aplică şi serviciilor destinate copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA plasaţi la asistenţi maternali.
Standard de cost/an/beneficiar*)

Categorie copii

- lei -

Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament

59.464
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Copii la asistenţi maternali cu doi sau mai mulţi copii în plasament 38.637
___
*)Cheltuielile

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

3.Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor
Categorie copii

Standard de cost/an/beneficiar*)lei

Copii plasaţi în centre de plasament

74.883

Copii plasaţi în case de tip familial

59.311

Copii plasaţi în apartamente

84.832

___
*)Cheltuielile

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

4.Standard de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi
Categorie copii

Standard de cost/an/beneficiar*)

Copii plasaţi în centre de plasament

91.950

Copii plasaţi în case de tip familial***)

86.428

Copii plasaţi în apartamente

90.232

___
*)Cheltuielile
***)Se

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

aplică şi componentei din cadrul centrului respiro.

5.Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial
Standard de cost/an/beneficiar*) lei

Categorie copii

Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, adăpost de 77.899
noapte pentru copiii străzii, copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de
legea penală şi care nu răspunde penal***)
*)Cheltuielile
***)Se

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

aplică şi componentei din cadrul centrului respiro.
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6.Standard de cost pentru centrele maternale
Standard de cost/an/beneficiar*)

Categorie beneficiar

- lei -

Mamă cu un copil

66.833

Mamă cu doi copii

58.678

Mamă cu trei copii

55.959

___
*)Cheltuielile

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

7.Standard de cost pentru centrele de zi
Standard de cost/an/beneficiar*)

Categorie copii

- lei -

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi cu echipă mobilă

29.777

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi fără echipă mobilă

22.538

___
*)Cheltuielile

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

8.Standard de cost pentru centrele de recuperare
Standard de cost/an/beneficiar*)

Categorie copii

- lei -

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare***)
*)Cheltuielile
***)Se

28.138

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

aplică şi componentei din cadrul centrului respiro.

9. Standard de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute
la pct. 7 şi 8
Standard de cost/an/beneficiar*) lei

Categorie copii

Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi altor servicii 7.654
5

de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8
*)Cheltuielile

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

ANEXA nr. 2: STANDARDELE DE COST pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor adulte cu dizabilităţi
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020)
Categorie serviciu social, cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor Standard minim de
sociale
cost/an/beneficiar*)
1. Centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap - 8790 CR-D-I, CIA1

80.332

2. Centrul de abilitare/reabilitare persoane adulte cu handicap - 8790 CR-D-II, CabR2

83.853

3. Centrul pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu handicap - 8790 CR- 81.167
D-IV, CPVI3
4.1. Locuinţa protejată - Locuinţa maxim protejată - 8790 CR-D-VII, LMP4

72.897

4.2. Locuinţa protejată - Locuinţa minim protejată - 8790 CR-D-VII, LmP5

40.239

5.1. Centrul de zi - 8899 CZ-D-I, CZ6,8

41.136

5.2. Centrul de zi - 8899 CZ-D-I, CZ6, 7

32.029

5.3. Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu - 8899 CZ-D-II, CSRNTA

19.638

6. Centrul "Respiro"/"Criză" - 8790 CR-D-VI, CRSP/CCZ

72.075

7. "Echipa mobilă" - 8810 ID-VI, EM

43.349

8. "Servicii de îngrijire la domiciliu" - 8810 ID-III, SID

17.430

9. "Servicii de Asistenţă şi Suport" - 8899 SC-D-I, SAS

32.029

___
*)Cheltuielile

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

11/1,20

raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CIA.c.

21/1,23

raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CAbR.
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31/1,33

raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CPVI.

41/1,26

raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în LMP.

51/3,20

raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în LmP.

61/1,59

raport personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă/persoană cu handicap în CRSP/CCZ.

7Centre

de zi în care se asigură minimum două activităţi de tip "abilitare şi reabilitare" şi "dezvoltarea de
deprinderi de viaţă independentă".
8Centre

de zi - cu asigurarea hranei.

ANEXA nr. 3: STANDARDELE DE COST pentru serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice
(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020)
Categorie serviciu social, cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale

Standard
de
cost/an/beneficiar*)

1. Cămin pentru persoane vârstnice - 8730 CR-V-I - servicii destinate persoanelor vârstnice 84.488
dependente, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000;
pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,56 angajaţi
2. Cămin pentru persoane vârstnice - 8730 CR-V-I - servicii destinate persoanelor vârstnice 57.850
semidependente, încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000;
pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,33 angajaţi
3. Cămin pentru persoane vârstnice - servicii destinate persoanelor vârstnice care nu sunt 43.594
dependente, încadrate în gradele de dependenţă IIIA şi IIIB, potrivit Grilei naţionale de
evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000;
pentru o persoană beneficiară, un număr de 0,2 angajaţi
4. Unităţile de îngrijire la domiciliu - 8810 ID-I - persoane încadrate în gradele de dependenţă 37.440
IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin
Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; cel puţin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 36
lei/oră
5. Unităţile de îngrijire la domiciliu - 8810 ID-I - persoane încadrate în gradele de dependenţă 28.080
IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; cel puţin 10 ore pe săptămână, însă mai puţin de 20
de ore, cu un cost de 36 lei/oră
6. Unităţile de îngrijire la domiciliu - 8810 ID-I - persoane încadrate în gradul de dependenţă 18.720
IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin
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Hotărârea Guvernului nr. 886/2000; mai puţin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 36
lei/oră
7. Centrele de zi de asistenţă şi recuperare, 8810 CZ-V-I
*)Cheltuielile

27.257

de personal reprezintă maximum 80% din valoarea standardului de cost.

ANEXA nr. 4: STANDARDELE DE COST pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei
domestice*
(- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 426/2020)
*1/10

raport personal de specialitate/beneficiari pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii
violenţei domestice.
A) Standard de cost pentru centrele rezidenţiale
1. Standard de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă (adăposturi)
Tipul serviciului

Cost standard/an/beneficiar- lei -

Centre de primire în regim de urgenţă (CPRU)

37.920

2. Standard de cost pentru centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice
Tipul serviciului

Cost standard/an/beneficiar- lei

Centrele de recuperare pentru victimele violenţei domestice

48.359

3. Standard de cost pentru locuinţele protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice
Tipul serviciului

Cost standard/an/beneficiar- lei

Locuinţe protejate pentru persoanele victime ale violenţei domestice

48.359

B) Standard de cost pentru centrele de zi
4. Standard de cost pentru centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
Tipul serviciului

Cost standard/an/beneficiar- lei -

Centrele pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

42.310
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5. Standard de cost pentru centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei
Tipul serviciului

Cost standard/an/beneficiar- lei

Centrele pentru servicii de informare şi sensibilizare a populaţiei

42.310

6. Standard de cost pentru centrele de asistenţă destinate agresorilor
Tipul serviciului

Cost standard/an/beneficiar- lei -

Centrele de asistenţă destinate agresorilor

42.310
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