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 2.  HG. nr.1/2006 privind  constituirea,  declararea,  înregistrarea  şi  funcţionarea
cabinetelor  individuale,  cabinetelor  asociate,  societăţilor  civile  profesionale  de
psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în
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aprobarea  standardelor  minime  de  calitate  pentru  acreditarea  serviciilor  sociale
destinate persoanelor vârstnice,  persoanelor fără adăpost,  tinerilor care au părăsit
sistemul  de  protecţie  a  copilului  şi  altor  categorii  de  persoane  adulte  aflate  în
dificultate,  precum şi  a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor  acordate în
sistem integrat şi cantinele sociale, ANEXA NR.1 – Standarde de calitate pentru
serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor
vârstnice,  aplicabile  următoarelor  categorii  de  servicii  sociale  prevăzute  în
Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi
completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, 
7.  H.G.  nr.978/2015 privind  aprobarea  standardelor  minime  de  cost  pentru
serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia
se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
8.   H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale.
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