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ORDIN ADMINISTRATIE 

PUBLICA 653/2019 
Vigoare 

Emitent: Ministerul Muncii  

Domenii: Protectie sociala 
M.O. 398/2019 

Ordin privind instructiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licentierea 

serviciilor sociale in contextul aprobarii unor noi standarde minime de calitate in domeniul 

serviciilor sociale si pentru abrogarea unor ordine 

M.Of.Nr.398 din 20 mai 2019                                 
MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE 

  

  
ORDIN Nr. 653 

privind instructiunile pentru implementarea prevederilor legale  

referitoare la licentierea serviciilor sociale in contextul aprobarii 

 unor noi standarde minime de calitate in domeniul serviciilor sociale  

si pentru abrogarea unor ordine 

   Avand in vedere: 

   – prevederile art. 6, 23 si 24 din Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul 

serviciilor sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 118/2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

   – Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 25/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala; 

   – Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 26/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 

familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala; 

   – Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 27/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi 

destinate copiilor; 

   – Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 28/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice; 

   – Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 29/2019 pentru 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor 

sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor 

care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de 

persoane adulte aflate in dificultate, precum si a serviciilor acordate in 

comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale; 

   – Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 81/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale 

organizate ca centre maternale; 

   – Ordinul ministrului muncii si justitiei sociale nr. 82/2019 pentru 

aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru 

serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati,in temeiul: 
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   – prevederilor art. 50 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor 

sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 118/2014, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

   – art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 299/2014 privind 

organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Drepturilor Copilului si Adoptie, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   – art. 1 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 50/2015 privind 

organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru 

Persoanele cu Dizabilitati, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   – art. 4 alin. (2) lit. k) din Hotararea Guvernului nr. 177/2016 privind 

organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse 

intre Femei si Barbati, cu modificarile ulterioare; 

   – prevederilor art. 17 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 

12/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Justitiei 

Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

   ministrul muncii si justitiei sociale emite urmatorul ordin: 

 

 

   Art. 1. - Cererile de licentiere a serviciilor sociale aflate in curs de 

solutionare la data intrarii in vigoare a standardelor minime de calitate se 

solutioneaza conform prevederilor legale in vigoare la data inregistrarii lor 

la registratura Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. 

   Art. 2. - (1) Inspectorii sociali realizeaza evaluarea in teren si 

inspectiile de monitorizare si control pe baza fiselor de autoevaluare in 

baza carora a fost eliberata licenta de functionare provizorie/licenta de 

functionare. 

   (2) Raportul de evaluare intocmit in urma evaluarii realizate in 

conditiile alin. (1) contine in mod obligatoriu si recomandari cu privire la 

conformarea cu standardele minime de calitate in vigoare la data realizarii 

evaluarii de teren, intr-un termen de cel mult 6 luni de la data realizarii 

evaluarii de teren. 

   Art. 3. - Prevederile art. 1 si 2 vor fi duse la indeplinire de catre 

compartimentul de acreditare din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei 

Sociale, de catre compartimentele de acreditare infiintate in cadrul 

institutiilor din subordinea sa, respectiv Autoritatea Nationala pentru 

Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, Autoritatea Nationala pentru 

Persoanele cu Dizabilitati, Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse 

intre Femei si Barbati, precum si de Agentia Nationala pentru Plati si 

Inspectie Sociala si agentiile teritoriale pentru plati si inspectie sociala. 

   Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga: 

   a)Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor 

varstnice nr. 31/2015 pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea 

fiselor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separarii 

copilului de parintii sai, precum si pentru realizarea protectiei speciale a 

copilului separat, temporar sau definitiv, de parintii sai, publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2015; 

   b)Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 

280/2006 privind aprobarea Procedurii de lucru in vederea constituirii, 

actualizarii si accesarii Registrului electronic unic al serviciilor sociale, 

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 12 aprilie 

2006; 
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   c)Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 115/2003 privind 

organizarea compartimentului pentru relatia cu asociatiile si fundatiile si 

aprobarea Criteriilor specifice Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale 

de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor si 

federatiilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 

din 6 mai 2003; 

   d)Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 98/2003 privind 

eliberarea avizului in vederea acordarii personalitatii juridice, publicat in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 299 din 6 mai 2003. 

   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I. 

 

  

  

p. Ministrul muncii si 

justitiei sociale, 

Adrian Marius Rindunica, 

secretar de stat 

 

   Bucuresti, 13 martie 2019. 

   Nr. 653. 
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