
                                                                                                                                                                                                   ANEXA  
                                                                                                                                                                            la H.C.L. al Sectorului 6 nr. .../ ....... 
 
   
 

Tabel privind categoriile de servicii sociale pentru care se pot acorda subvenții de la bugetul local al Consiliului Sector 6, precum și 
categoriile eligibile de cheltuieli curente de funcționare a acestor unități de asistență socială, cu standardul minim de cost 

 
Nr.crt

. 
Cod serviciu 

social 
Categorii de servicii 
sociale organizate 

ca centre de servicii 
sociale 

Servicii/activități 
principale 

Cost 
minim/beneficiar/l

ună 
(lei) 

Categorii eligibile de cheltuieli 
curente de funcționare a unităților de 
asistenșă socială pentru care se pot 

acorda subvenții 
0 1 2 3 4 5 

 
SERVICII SOCIALE CU CAZARE 

                                                             Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială 
 
1 8790CR-C-I Centre rezidențiale 

pentru copilul 
separat temporar 
sau definitiv de 
părinții săi :centre 
de plasament, case 
de tip familial, 
apartamente, etc.); 

Îngrijire personală 
Educare 
Dezvoltare abilități de 
viață independentă  
Consiliere psihosocială și 
suport emoțional  
Supraveghere                 
Reintegrare familială și 
comunitară  
Socializare și activități 
culturale                    
Cazare pe perioada 
prevăzută în măsura de 
protecție 
Masă: inclusiv preparare 
hrană caldă, după caz 
Curățenie 
Alte activități, după caz: 
îngrijiri medicale curente 
asigurate de asistente 
medicale, 
inserție/reinserție socială, 

 
4.433 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ)3 
6.cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate care au 



terapie ocupațională, 
consiliere și informare, 
orientare vocațională, 
consiliere juridică, pază, 
menaj, alte activități 
administrative etc. 
 

legătură directă cu acordarea  
serviciului social 
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități 
 
2 8790CR-D-I Centre de îngrijire 

și asistență 
Îngrijire personală 
Asistență pentru sănătate 
Socializare, activități 
culturale 
Terapie de recuperare 
Logopedie 
 

 
5.571 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 



social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
8.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
9.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
10.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
11.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

3 8790CR-D-II Centre de 
recuperare și 
reabilitare) 

Îngrijire personală 
Asistență pentru sănătate 

 
5.660 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 



Recuperare/reabilitare 
funcțională 
Socializare, activități 
culturale 
Terapie de recuperare 
Logopedie 
 

2. cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
8.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
9.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
10.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
11.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 



 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 
 

4 8790CR-D-VII Locuințe protejate Îngrijire personală 
Asistență pentru sănătate 
Recuperare/reabilitare 
funcțională 
Socializare, activități 
culturale 
Terapie de recuperare 
Logopedie 
 

 
5.078 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2. cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
8.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
9.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 



(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
10.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
11.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate 
 
5 8790CRT-I Centre 

multifuncționale 
 

Informare 
Consiliere psihologică și 
suport emoțional 
Educare 
Socializare și activități 
culturale 
Integrare familială și 
comunitară 
Dezvolatre abilități de 
viață independentă 
Orientare vocațională 
Cazare pe perioadă 
determinată 
Masă 
Menaj 
Curățenie 
Îngrijiri medicale 
Inserție/reinserție socială 
Terapie ocupațională 
Consilere juridică 
 

 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate care au 
legătură directă cu acordarea  
serviciului social 
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 



echipament pentru persoanele 
asistate4 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 
 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ 

Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane fără adăpost 
 

6 8790CR-
PFA-I 

Centre rezidențiale 
de îngrijire și 
asistență și 
reintegrare/reintegr
are socială pentru 
persoanele fără 
adăpost 

Îngrijire personală 
Supraveghere 
Consiliere și informare 
Reintegrare familială și 
comunitară 
Cazare pe perioadă 
determinată 
Masă 
Menaj 
Curățenie 
Îngrijiri medicale 
Inserție/reinserție socială 
Orientare vocațională 

 
 
 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 



Consilere juridică 4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
8.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
9.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
10.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 
 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

 
SERVICII SOCIALE FĂRĂ CAZARE 

Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie 
7 8899CPDH-I 

8899CPDH-
II 

Cantine sociale Preparare și servire a 
mesei calde 

  
 

 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 



2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
7.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
8.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
9.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

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



8 8899 SIS-I Servicii de 
intervenţie în stradă 

Identificare și 
monitorizare persoane 
care trăiesc în stradă 
Asistență medicală de 
urgență Evaluări medicale 
și sociale periodice 
Transport persoane greu 
deplasabile fără 
aparținători și fără venituri 
la serviciile de evaluare 
complexă sau la unități 
medicale și centre de zi 
Informare Acordare 
alimente și băuturi 
calde,pături și 
îmbrăcăminte Alte 
activități specifice 
categoriei de beneficiari 

 1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ)3 
3.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
4.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc. 
9 8899CZ-AD-

III 
Centre de zi pentru 
asistență integrată a 
adicțiilor 

Consiliere psihosocială 
Informare Consiliere 
familială Consiliere 
vocațională Terapie 
ocupațională Educare și 
socializare Grup de suport 
Linie telefonică de 
urgență Alte activități, 
după caz: servicii 
medicale de bază, testarea 
prezenței drogurilor, 
consultații și tratamente 
psihiatrice, schimb de 
seringi, masă, pază, 
activități administrative 
etc 

 1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu încălzirea, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
3.cheltuieli cu iluminatul, aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
4.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ)3 
5.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 



6.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor  
7.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele asistate 
(folosite pentru curățenia spațiilor 
unde se prestează serviciul social) 
8.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
9.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Centre de zi pentru copii : copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți 
 
10 8891CZ-C-II Centre de zi pentru 

copii aflaţi în risc de 
separare de părinţi); 

Supraveghere 
Îngrijire 
Educare și dezvoltare 
timpurie 
Asistență și recuperare 
medicală 
Terapii de recuperare 
Suport pentru dezvoltarea 
abilităților de viață 
independentă 
Servicii adresate copiilor 
cu tulburare de deficit de 
atenție și 
hiperactivitate(ADHD) 
 

 

1.386 lei* 

 
 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 
4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate care au 



legătură directă cu acordarea  
serviciului social 
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

11 8891CZ-C-
III 

Centre de zi de 
recuperare pentru 
copii cu dizabilități) 

Servicii furnizate atât în 
centru, cât și la domiciliu ; 
-Servicii destinate 
pregătirii tranziției 
copilului cu dizabilități la 
viața de adult , adresate 
adolescentului( 14-18 ani) 

 
1.887 lei* 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2. cheltuieli cu hrana pentru 
persoanele asistate,corelate cu 
prezența beneficiarilor în baza 
listelor de prezență 
3.cheltuieli cu încălzirea aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social şi prepararea hranei pentru 
persoanele asistate 



4.cheltuieli cu iluminatul aferente 
spațiului unde se prestează serviciul 
social 
5.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
6.cheltuieli cu materiale didactice 
pentru persoanele asistate care au 
legătură directă cu acordarea  
serviciului social 
7.cheltuieli cu obiecte de inventar de 
mică valoare sau scurtă durată şi 
echipament pentru persoanele 
asistate4 
8.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
9.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
10.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
11.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
12.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 
 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 



Centre de zi pentru familie cu copii 
12 8899CZ-F-I Centre de zi pentru 

consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi 
copii) 

Consiliere psihosocială 
pentru familie și copil 
Informare  
Educație în puericultură 
Suport emoțional 

 
 
 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli pentru plata serviciilor 
care au legătură directă cu  furnizarea 
serviciului social - apa, canal, 
salubrizare, dezinsecție, deratizare, 
telefon, internet, etc. (enumerarea nu 
are caracter limitativ) 3 
3.cheltuieli de transport pentru 
persoanele asistate şi însoţitorii lor 
(excursii, tabere, evenimente) 
4.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
5.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
6.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
7.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență 
13 8810 ID-I Unități de îngrijire 

la domiciliu -
Servicii de îngrijire 
la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, 
persoane cu 

Sprijin pentru realizarea 
activităţilor instrumentale 
ale vieţii zilnice, potrivit 
prevederilor Legii nr. 
292/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare 

gradele de 
dependenţă IA, IB 
şi IC – 2.600 lei* 
 
 
 

1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 



dizabilităţi, 
persoane aflate în 
situaţie de 
dependenţă 

 
 
 
 
Ajutor pentru realizarea 
activităților de bază ale 
vieții zilnice – ABVZ 
Ajutor pentru realizarea 
activităților instrumentale 
ale vieții zilnice – AIVZ 
Consiliere familială 
Integrare socială și 
participare Informare 
Evaluare Îngrijire 
personală Alte activități, 
după caz: terapii de 
recuperare, îngrijiri 
medicale, activități de 
amenajare și adaptare 
mediu ambiant etc. 

gradele de 
dependenţă IIA, 
IIB şi IIC – 1950 
lei* 
 
gradele de 
dependenţă IIIA – 
1300 lei* 

(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
3.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
4.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
5.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 

 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ) 

14 8810 ID-VI Echipe mobile 
pentru persoane 
adulte cu dizabilități 

Informare și 
consilieresocială / servicii 
de asistență socială 
Consiliere psihologică 
Facilitarea independenței 
beneficiarului  
Dezvoltarea mobilității 
personale 

3056 lei* 1.cheltuieli de personal  și 
contribuțiile sociale ale angajatorului 
aferente acestora2 
2.cheltuieli cu materiale sanitare 
pentru persoanele asistate 
(materiale igienico-sanitare și 
îngrijire personală folosite pentru 
beneficiari, de strictă necesitate) 
3.cheltuieli cu materiale pentru 
curăţenie pentru persoanele 
asistate(folosite pentru curățenia 
spațiilor unde se prestează serviciul 
social) 
4.cheltuieli pentru carburanţii şi 
lubrifianţii necesari în funcţionarea 
mijloacelor de transport specific 
activităţii unităţii de asistenţă socială 
5.alte cheltuieli care au legătură 
directă cu acordarea  serviciului5 



 (consumabile de birou, piese de 
schimb, reparaţii curente etc. - 
enumerarea nu are caracter limitativ 

 
 
 
*Conform Hot. nr. 426 din 27 mai 2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
 
 
 
Precizări: 
 
1 Conform H.G. nr. 867/14.10.2015, cu modificările și completările ulterioare. 
2 Cheltuielile de personal nu vor depăși limita maximă din grila de salarizare din sistemul bugetar corespunzătoare asistentei sociale de la Consiliul Local al     Sectorului 6 
,raportate  la funcție, grad, treapta și gradație de salarizare, respectiv grila pentru personalul administrativ care asigură activitățile auxiliare serviciului social. 
3În cazul tuturor serviciilor solicitate pentru decontare din subvenție se va face dovada că au legătură fie cu personalul care deservește unitatea de asistență socială subvenționată, 
fie cu beneficiarii unității de asistență socială, fie cu spațiile în care se desfășoară activitatea și nu se decontează cheltuieli cu serviciile, dacă se solicită subvenție pentru personalul 
administrativ care  desfășoară  același tip de activitate, cursurile de perfecționare ale angajaților 
4Se va prezenta la DGASPC S6 în vederea aprobării o Notă Justificativă cu privire la necesitatea și valoarea estimată a achiziției , la valori peste 500 lei 
5Se va prezenta la DGASPC S6 în vederea aprobării o Notă Justificativă cu privire la necesitatea reparației și/sau a achiziției , la valori peste 1000 lei ; 
 

1. Toate cheltuielile solicitate pentru decontare, vor fi în legătură directă cu serviciile sociale acordate beneficiarilor din unitățile de asistență socială subvenționate și vor fi 
justificate în raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției, ținându-se cont de standardele minime de calitate și de Regulamentele de 
Organizare și Funcționare (întocmit conform anexelor de la HG nr. 867/2015 care include modificările și completările aduse de HG584/2016 și HG 476/2019) specifice tipului 
de serviciu social acordat.  
2. Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură 
3. În cazul serviciilor de tip rezidențial se vor deconta cheltuieli din subvenție proporțional cu numărul zilelor în care beneficiarii de servicii sociale au fost prezenți în unitatea de 
asistență socială. Pentru decontarea la nivelul maxim aprobat al subvenției/beneficiar se solicită o prezență de 100% în unitatea de asistență socială. Se vor accepta absențe din 
unitățile de tip rezidențial numai în cazuri bine motivate, cum ar fi spitalizare, învoiri pentru vizite în familie, participări la evenimente sportive sau de altă natură, tabere. 
 
 
 

                                                                       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 


