
Anexa nr. 2  

la Ordinul Ministerului Muncii  

și Protecției Sociale 

nr. ____ din _____________2022 

 

NORMELE DE PERSONAL ȘI CHELTUIELI 

pentru Centrul de plasament temporar a refugiaților 

 

1. Normele minime recomandate de unități de personal pentru centrele de plasament 

temporar a refugiaților sunt: 

 1 unitate – persoană responsabilă de activitatea centrului; 

 2 unități – persoane responsabile de ajutor/asistență socială, care vor activa în 

ture; 

 1 unitate – asistență medicală/medic; 

 2 unități – persoane responsabile de prepararea hranei, cu excepția cazurilor 

contractării serviciilor de catering;  

 1 unitate – persoană responsabilă de îngrijirea încăperilor; 

 2 unități – persoane responsabile de pază și alte servicii de întreținere a 

spațiilor centrului, care vor activa în ture. 

2. Personalul centrelor de plasament temporar a refugiaților este desemnat prin 

Ordinul conducătorului structurii teritoriale de asistență socială. Salarizarea personalului 

se face în conformitate cu prevederile Legii 270/2018 și a Dispoziției nr 1. a Comisiei 

pentru Situații Excepționale din 24 februarie 2022. 

În rândul personalului pot fi antrenați voluntari. 

3. În caz de necesitate, structurile teritoriale de asistență socială vor angaja pe termen 

determinat personal suplimentar conform prevederilor Codului Muncii și a Legii 

270/2018, pentru organizarea și funcționarea centrelor.  

4. Prin cazare în centrele de primire a solicitanților de plasament se înțelege 

asigurarea: 

a) condițiilor de cazare: paturi, plapome, perne, lenjerie de pat, prosop; 

b) obiectelor de igienă personală, măști de protecție, dezinfectant; 

c) scutecelor, a laptelui praf pentru sugari; 

d) condițiilor pentru pregătirea şi/sau servirea hranei, produselor alimentare sau a 

serviciilor de catering. 

5. Produsele prevăzute la punctul 4 pot proveni din procurare sau donații. 

6. Valoarea produselor procurate din fonduri publice prevăzute la punctul 4 a) nu 

poate depăși 750 lei per loc de cazare. 

7. Produsele prevăzute la punctul 4 b) sunt oferite sub formă de pachet individual în 

dependență de necesități în momentul cazării. Valoarea unui pachet procurat din fonduri 

publice nu poate depăși 250 lei. 

8. Produsele prevăzute la punctul 4 c) sunt oferite la necesitate. Valoarea acestor 

produse procurate din fonduri publice nu poate depăși 70 lei pe zi. 

9. Produsele alimentare pentru prepararea hranei prevăzute la punctul 4 d), în cazul în 

care există această posibilitate, procurate din fonduri publice nu poate depăși 50 lei pe zi 



per beneficiar. Valoarea serviciilor de catering prevăzute la punctul 4 d) procurate din 

fonduri publice nu poate depăși 70 lei pe zi pe beneficiar. 

10. Materialele necesare pentru asigurarea condițiilor prevăzute, precum şi durata lor 

de folosință, se stabilesc pentru perioada cuprinsă între momentul intrării și părăsirii 

plasamentului în Centru.  

11. În cheltuielile de întreținere a spațiilor centrelor de plasament temporar care vor fi 

finanțate din fondurile publice se includ cheltuielile pentru: încălzire/energie 

termică/gaze naturale, energie electrică, apă și canalizare, evacuarea deșeurilor, servicii 

de spălătorie.  

12. Cheltuielile prevăzute la punctul 11 se finanțează în baza facturilor furnizorilor / 

prestatorilor. 

13. În cazul în care Centrul este organizat în incinta unei instituții publice care are 

bugetate fonduri pentru acoperirea cheltuielilor menționate în prezentele Norme, aceste 

cheltuieli vor fi acoperite din fondurile bugetate.  


