
ORDIN   Nr. 424 din 19 martie 2014 

privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale 

EMITENT:      MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 217 din 26 martie 2014 

 

    Având în vedere: 

    - prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale, cu modificările ulterioare; 

    - prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, 

    în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

    ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin: 

 

    ART. 1 

    (1) Se aprobă criteriile specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale, 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

    (2) Criteriile prevăzute la alin. (1), denumite în continuare criterii de acreditare, sunt stabilite cu 

respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare. 

    ART. 2 

    Criteriile de acreditare sunt opozabile tuturor furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, iar 

verificarea respectării acestora se realizează de către personalul din cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice care desfăşoară activităţile de acreditare 

prevăzute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, cu modificările ulterioare. 

    ART. 3 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

                       Ministrul muncii, familiei, 

              protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, 

                            Rovana Plumb 

 

    Bucureşti, 19 martie 2014. 

    Nr. 424. 

 

     

ANEXA 1 

 

                         CRITERIILE SPECIFICE 

    care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale 

 

    ART. 1 

    (1) Criteriile de acreditare ale furnizorilor de servicii sociale, denumiţi în continuare furnizori, 

sunt următoarele: 



    a) sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, prevăzute la art. 37 din Legea 

asistenţei sociale nr. 292/2011; 

    b) sunt înfiinţaţi în condiţiile legii; 

    c) au atribuţii stabilite de lege pentru înfiinţarea, acordarea şi finanţarea serviciilor sociale sau au 

prevăzute în actul de înfiinţare/statut activităţi privind serviciile sociale; 

    d) durata de funcţionare a furnizorului, conform actului de înfiinţare, permite dezvoltarea 

serviciilor sociale pe care intenţionează să le înfiinţeze; 

    e) au capacitate managerială pentru înfiinţarea şi furnizarea de servicii sociale; 

    f) serviciile sociale acordate de furnizori sunt definite la art. 27 din Legea nr. 292/2011 şi sunt 

organizate în condiţiile legii. 

    (2) Pentru a fi acreditaţi, furnizorii trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute la alin. 

(1). 

    ART. 2 

    În cazul furnizorilor care, la data depunerii cererii de acreditare, nu au înfiinţate servicii sociale, 

pe lângă criteriile de acreditare prevăzute la art. 1, aceştia trebuie să se angajeze ca, în termen de 

maximum 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, să înfiinţeze şi să acorde servicii 

sociale în condiţiile legii. 

    ART. 3 

    Constatarea îndeplinirii criteriilor de acreditare prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe baza datelor şi 

informaţiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului şi documentele justificative prevăzute 

la art. 7 alin. (3), respectiv art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 118/2014. 

 

                              --------------- 


