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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                     MINISTERUL MUNCII                         MINISTERUL AFACERILOR                                                          

ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE                                        INTERNE 

 

                                    

Nr._______/_________                Nr._________/___________                 Nr._________/___________                     

 

 

 

 

ORDIN 

 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, ministrului muncii, 

familiei şi egalităţii de şanse şi ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1389/513/ 

282/2008 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare 

de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare 

şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative şi ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 15/2008, toate cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Ministrul sănătăţii, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul afacerilor interne emit 

următorul  

 

ORDIN: 

 

ART. I – Ordinul ministrului sănătăţii publice, ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi 

ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1389/513/282/2008 privind aprobarea Criteriilor 

şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a 

Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii 

pentru consumatorii de droguri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 

decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. În anexa I, la articolul 2, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul 

cuprins: 

m) Cabinetul de psihologie sau structura de psihologie este înregistrat/ă în Registrul unic al 

psihologilor cu drept de liberă practică din România, partea a II-a şi respectă prevederile Colegiului 

Psihologilor din România. 

 

2. În anexa I, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6 - Activitatea de secretariat a comisiei de autorizare se asigură de Serviciul Reducerea Cererii 

de Droguri din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog”. 

 

3. În anexa I, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

” Art. 10 - (1) Procedura de autorizare se declanşează la data înregistrării cererii de autorizare. 

(2) În cazul în care comisia de autorizare constată că dosarul nu este complet, se comunică acest fapt 

solicitantului, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii. Solicitantul are posibilitatea de a 

completa dosarul în termen de 30 de zile de la data primirii notificării. 
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4. În anexa I, alineatul (1) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare pe baza documentelor din dosar.” 

 

5. În anexa I, alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 11 se abrogă. 
 

6. În anexa I, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 12 - (1) Comisia de autorizare soluţionează cererea de autorizare în termen de 60 de zile de la 

data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data completării dosarului, potrivit art. 10 alin. (2).  

(2) Comisia de autorizare decide acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie/autorizaţiei de 

funcţionare sau, după caz, asupra neacordării autorizării. 

(3) Decizia este consemnată în procesul-verbal de şedinţă, care va fi semnat de toţi membrii 

participanţi.  

(4) Decizia de neacordare a autorizării este obligatoriu motivată şi se notifică solicitantului în termen 

de 15 zile de la data şedinţei. 

(5) Solicitantul are posibilitatea să reia procedura de autorizare dacă îndeplineşte criteriile de 

autorizare.” 

 

7. În anexa I, alineatul (1) al articolului 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) În baza deciziei comisiei de autorizare, secretariatul acesteia eliberează în termen de 15 zile 

certificatul de autorizare provizorie/ certificatul de autorizare, ale căror modele sunt prevăzute în 

anexa nr.3.”  

 

 8. În anexa I, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 15. – (1) Decizia de neacordare a autorizării poate fi contestată de solicitant, în termen de 15 

zile de la data comunicării. 

(2) Contestaţiile se soluţionează de o comisie de contestaţie, desemnată de reprezentantul legal al 

Agenţiei Naţionale Antidrog.” 

 

9. În anexa I, articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 17 – (1) Centrul se autorizează provizoriu, pentru o perioadă de maximum un an, în situaţia în 

care se constată că standardele minime sunt îndeplinite în proporţie de 75%, fară a se aduce atingere 

vieţii şi siguranţei beneficiarului. În perioada de autorizare provizorie furnizorul are obligaţia de a 

realiza demersurile necesare pentru îndeplinirea în totalitate a standardelor minime. 

(2) Centrul se autorizează pentru o perioadă de 3 ani sau, după caz, pe perioada de funcţionare, dacă 

aceasta este mai mică de 3 ani, în situaţia în care se constată că standardele minime sunt îndeplinite 

în proporţie de 75%. 

 

10. În anexa I, alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Nerespectarea standardelor de organizare şi funcţionare, după autorizare, poate atrage limitarea 

domeniului de activitate, ori retragerea autorizării, prin dispoziţie a reprezentantului legal al Agenţiei 

Naţionale Antidrog, la propunerea comisiei de autorizare.”  

 

11. În anexa I, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 19 – (1) Reautorizarea poate fi solicitată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului 

prevăzut la art. 17 alin. (1), prin depunerea la secretariatul Agenţiei Naţionale Antidrog, direct sau prin 

poştă cu confirmare de primire, a unei cereri.  

(2) Avizarea anuală a autorizaţiei poate fi solicitată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea 

termenului prevăzut la art. 17 alin. (2), prin depunerea la secretariatul Agenţiei Naţionale Antidrog, 

direct sau prin poştă cu confirmare de primire, a unei cereri.  

(3) Cererea prevăzută la alin.(1) şi (2) trebuie să fie însoţită de o declaraţie, din care să reiasă că 

solicitantul întruneşte condiţiile prevăzute pentru continuarea activităţii, conform modelului prevăzut în 
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anexa nr. 4. În situaţia prevăzută la alin.(2), cererea trebuie însoţită şi de un Raport anual de activitate a 

centrului pentru care se solicită avizarea autorizaţiei. 

 

12. Anexa 2 la criterii şi metodologie se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„DOCUMENTELE care însoţesc cererea de autorizare 

1. Descrierea centrului pentru care se solicită autorizarea:  

a) tipul centrului;  

b) descrierea serviciilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate;  

c) durata în timp estimată pentru funcţionarea centrului;  

d) data de la care funcţionează sau de la care va funcţiona centrul;  

e) sediul la care funcţionează centrul; 

f) categoria şi numărul de beneficiari;  

g) modalitatea de selectare a beneficiarilor;  

h) modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor; 

i) rezultatele preconizate ale activităţii; 

j) efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii: 

1. modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora; 

2. alte comentarii privind activitatea desfăşurată; 

 k) date de contact ale persoanei desemnate să ofere informaţii suplimentare. 

2. Copie de pe autorizaţia sanitară de funcţionare 

3. Copie de pe avizul de funcţionare pentru cabinetul de psihologie sau structura de psihologie 

eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în cazul în care centrul are cabinet de psihologie sau 

structură de psihologie 

4. Copie de pe documentul de acreditare al furnizorului de servicii sociale, respectiv de licenţiere al 

serviciului social care solicită autorizarea 

5. Procedurile privind serviciile oferite 

6. Curriculum vitae al persoanelor implicate în acordarea serviciilor 

7.Copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională/calificarea/aviz de liberă practică, după 

caz, pentru persoanele implicate în acordarea serviciilor 

8. Alte autorizaţii prevăzute de lege.” 

 

13. Anexa 3 la criterii şi metodoligie se modifică şi va avea următorul cuprins: 

............................... ........................... 

I. Model certificat autorizare provizorie 

 

„ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

 

CERTIFICAT DE AUTORIZARE PROVIZORIE 

seria ........... nr. ………... din ................... 

 

Centrul .............., cu sediul în localitatea ........., str. ....... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. 

...., judeţul/sectorul .........., înfiinţat de ..........., cu codul unic de înregistrare/codul fiscal ..........., este 

autorizat să furnizeze servicii pentru consumatorii de droguri. 

Prezentul certificat este valabil pentru o perioadă de 1 an de la data eliberării. 

         Reprezentant legal                                            Preşedintele 

Agenţia Naţională Antidrog                              comisiei de autorizare 
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II. Model certificat autorizare 

 

      Ziua...luna..anul..                           Ziua...luna..anul..                         Ziua...luna..anul.” 

 

 

14. Anexa 4 la criterii şi metodologie se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„CERERE DE AVIZARE/REAUTORIZARE 

 

Denumirea solicitantului 

.......................................................................... 

Forma de organizare sau statutul juridic (asociaţie, fundaţie,  

persoană fizică autorizată etc.): 

………………………………………… 

Actul de înfiinţare 

..................................................................................... 

Data emiterii 

............................................................................................. 

Emitent 

..................................................................................................... 

Sediul solicitantului: 

Str. .................... nr. .........., bl. ............, sc. ............., ap. 

....................... 

 Localitatea .............., cod poştal ............., judeţul/sectorul 

..................., 

 telefon .............., fax …., e-mail ............, pagina de internet: 

.............. . 

Sediul centrului:Str. .............. nr. ......., bl. ......., sc. .........., ap. 

.............. 

Localitatea ..........., cod poştal ........, judeţul/sectorul 

............................, 

telefon ........... fax .........., e-mail: ..........., pagina de internet 

............... . 

Cod fiscal nr. ............, anul ............, eliberat de 

...................................... 

ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG 

 

CERTIFICAT DE AUTORIZARE 

seria ........... nr. ………... din ................... 

Centrul .............., cu sediul în localitatea ........., str. ....... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. 

...., judeţul/sectorul .........., înfiinţat de ..........., cu codul unic de înregistrare/codul fiscal ..........., este 

autorizat să furnizeze servicii pentru consumatorii de droguri. 

Prezentul certificat este valabil pentru o perioadă de 3 ani de la data eliberării. 

 

     Reprezentant legal                                                                                   Preşedintele 

Agenţia Naţională Antidrog,                                                                 comisiei de autorizare, 

 

          Avizat                                                 Avizat                                            Avizat                                   

Semnătură şi ştampilă                      Semnătură şi ştampilă                Semnătură şi ştampilă 
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Cont bancar nr. ..................., deschis la Banca 

........................................ 

cu sediul în 

……………………………………………………….. 

Nr. certificatului de autorizare 

............................................................ 

Data expirării 

autorizării…………………………………………… 

 

 

DECLARAŢIE 

Subsemnatul/Subsemnata, ............., posesor/posesoare al/a 

actului de identitate ......... seria ........... nr. ............, 

eliberat/eliberată la data de ......... de către ........., în calitate de 

împuternicit(ă) al/a ..........., solicit reautorizarea centrului de 

furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri. 

Mă angajez să notific comisiei de autorizare orice modificare a 

situaţiei centrului pentru care solicit avizarea/reautorizarea. 

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la 

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că situaţia 

centrului este similară cu cea din momentul autorizării. 

Persoana împuternicită,   Data ................... 

......................... 

(semnătura şi ştampila)” 

 

15. În anexa II, la punctul I. B. subpunctul 1, litera c) se abrogă. 

 

16. În anexa II, la punctul I. B. subpunctul 2, litera b) se abrogă. 
 

17. În anexa II, la punctul I.B, subpunctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„7. Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 

Pentru funcţionare trebuie îndeplinite cumulativ următoarele criterii minime:  

7.1. Program de schimb de seringi  

a) spaţiu de depozitare pentru materiale sanitare şi, separat, spaţiu de depozitare pentru seringile 

folosite, dotat cu recipiente speciale de colectare, conform normativelor Ministerului Sănătăţii;  

b) grupuri sanitare; 

c) sală de aşteptare, amenajată cu scaune; 

d) sală unde se desfăşoară efectiv schimbul de echipamente de injectare; 

e) un cabinet medical/de psihologie/de asistenţă socială pentru care se respectă criteriile prevăzute la 

standardul I.A, în funcţie de categoria de personal din centru. 

7.2. Program substitutiv cu agonişti de opiacee 

a) minimum un cabinet medical care respectă criteriile prevăzute în Anexa II, punctul I - standardul I 

- Standarde pentru autorizarea sanitară de funcţionare, litera A – Standard referitor la cabinete; 

b) grupuri sanitare separate pe sexe şi separate pentru personal şi beneficiari; 

c) sală de aşteptare cu o suprafaţă de minimum 1,2 mp/persoană, amenajată cu scaune; 

d) un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială pentru care se respectă criteriile 

menţionate la standardul I.A; 

e) după caz, alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.” 

 

18. În anexa II, la punctul I. B., după subpunctul 7, se introduc două noi subpuncte, 

subpunctele 8 şi 9, cu următorul cuprins: 

„8.Adăpost de noapte pentru persoanele consumatoare de droguri 
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Criterii minime privind spaţiile: 

a) spaţii de dormit - să asigure protejarea vieţii private şi a confidenţialităţii persoanei, astfel încât să 

permită separarea pe grupe de vârstă, pe sex, pe legături de familie, etc., cu respectarea normelor în 

vigoare;  

b) spaţii comune - cameră de primire, vestiar beneficiari; spaţiu pentru activităţi de socializare; spaţiu 

spălătorie pentru beneficiari, cabine duş, separate pe sexe pentru beneficiari; 

c) grupuri sanitare separate pe sexe pentru beneficiari; 

d) grup sanitar pentru personal; 

e) cabinet medical, care respectă criteriile prevăzute în Anexa II, punctul I - standardul I - Standarde 

pentru autorizarea sanitară de funcţionare, litera A – Standard referitor la cabinete; 

f) birou administrativ; 

g) după caz, alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu beneficiarii. 

9. Centrul social pentru copiii consumatori de droguri 

Criterii minime privind spaţiile:  

a) spaţii de dormit - să asigure protejarea vieţii private şi a confidenţialităţii, astfel încât să permită 

separarea pe grupe de vârstă, pe sex, pe legături de familie, etc., cu respectarea normelor în vigoare;  

b) spaţii comune - cameră de primire, vestiar beneficiari; spaţiu  pentru activităţi de socializare; 

spaţiu spălătorie pentru beneficiari, cabine duş, separate pe sexe pentru beneficiari; 

c) grupuri sanitare separate pe sexe pentru beneficiari; 

d) grup sanitar pentru personal; 

e) minimum un cabinet medical, un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială care 

respectă criteriile prevăzute în Anexa II, punctul I - standardul I - Standarde pentru autorizarea 

sanitară de funcţionare, litera A – Standard referitor la cabinete; 

f) birou administrativ; 

g) spaţiu adecvat corespunzător servirii mesei;  

h) după caz, alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.”  

 

19. În anexa II, la punctul II. 2, litera i) se abrogă. 

 

20. În anexa II, la punctul II, subpunctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„7. Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 

Criterii privind serviciile minime oferite: 

7.1. Program de schimb de seringi  

a) informare, educare şi consiliere în vederea reducerii riscurilor asociate consumului de droguri; 

b) schimb de seringi; 

c) distribuţie de materiale sanitare sterile. 

7.2. Program substitutiv cu agonişti de opiacee 

a) administrarea tratamentului de substituţie;  

b) recoltarea de produse biologice şi testarea prezenţei drogurilor; 

c) informare, educare şi consiliere în vederea reducerii riscurilor asociate consumului de droguri”. 

 

21. În anexa II, la punctul II, după subpunctul 7, se introduc două noi subpuncte, subpunctele 

8 şi 9, cu următorul cuprins: 

„8. Adăpost de noapte pentru persoanele consumatoare de droguri 

Criterii privind serviciile minime oferite: 

a) servicii de primire şi găzduire – regim de cazare de urgenţă pe timpul nopţii, asigurarea unei 

gustări calde, spălare şi uscare a hainelor, igienă corporală etc.;  

b) servicii de asistenţă medicală şi îngrijire; 

c) servicii de informare şi orientare. 

Centrul face dovada posibilităţii de efectuare a unei ture de noapte de către persoane care au 

cunoştinţe de bază în acordarea primului ajutor.  

9. Centrul social pentru copiii consumatori de droguri 
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Criterii privind serviciile minime oferite: 

a) servicii de primire şi/sau găzduire temporară – regim de cazare de urgenţă pe timpul nopţii, 

asigurarea unei gustări calde, spălare şi uscare a hainelor, igienă corporală etc.; 

b) servicii de asistenţă medicală şi îngrijire; 

c) suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică; 

d) servicii de alfabetizare; 

e) servicii de asistenţă socială, inclusiv în mediul stradal; 

f) servicii de informare şi orientare. 

Centrul face dovada posibilităţii de efectuare a unei ture de noapte, pentru asigurarea permanenţei, de 

către persoane care au cunoştinţe de bază în acordarea primului ajutor.” 

 

22. În anexa II, la punctul III, subpunctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„4. Criterii specifice de organizare şi funcţionare pentru centrul de reducere a riscurilor asociate 

consumului de droguri  

4.1. Program de schimb de seringi  

Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri poate organiza activităţi şi prin 

unităţi mobile, în care serviciile oferite se fac în comunitatea în care beneficiarii îşi desfăşoară 

activitatea zilnică, prin deplasarea unor echipe mobile; acestea pot fi conexe centrelor fixe sau 

independente şi trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

a) să deţină un autovehicul ce permite transportul a cel puţin 3 membri ai echipei; 

b) autovehiculul trebuie să deţină un spaţiu compartimentat pentru depozitarea materialelor sterile, 

cum ar fi seringi, echipament de injectare, precum şi a seringilor uzate, respectiv container pentru 

depozitarea produselor biologice cu risc crescut, conform normelor în vigoare. 

4.2. Program substitutiv cu agonişti de opiacee 

4.2.1. Criterii de includere în tratamentul de substituţie:  

 a) vârsta peste 18 ani sau peste 16 ani, când beneficiul tratamentului este superior efectelor 

secundare şi doar cu consimţământul scris al reprezentantului legal;  

 b) diagnostic DSM IV/ICD 10 de dependenţă de opiacee;  

 c) test pozitiv la opiacee la testare urinară sau sangvină.  

4.2.2. Criterii de orientare pentru includerea în tratament de substituţie:  

 a) afirmativ încercări repetate de întrerupere a consumului;  

 b) comportament de consum de risc;  

 c) HIV/SIDA;  

 d) femei însărcinate;  

 e) patologie organică sau psihiatrică gravă;  

 f) polidependenţă.” 

 

23. În anexa II, la punctul III, după subpunctul 4, se introduc două noi subpuncte, subpunctele 

5 şi 6, cu următorul cuprins: 

„5. Criterii specifice de organizare şi funcţionare pentru comunităţi terapeutice: 

5.1 Admiterea 

a) procedura privind admiterea beneficiarilor este prevăzută în regulamentul de organizare şi 

funcţionare a comunităţii terapeutice; 

b) regulamentul de ordine interioară al comunităţii terapeutice este adus la cunoştinţa beneficiarului 

înainte de a avea loc admiterea propriu-zisă; 

c) în cazul admiterii, beneficiarul va semna „Acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială”, 

anexa 4 la regulament; nerespectarea acestuia poate atrage ieşirea din comunitate sau reevaluarea 

măsurilor terapeutice întreprinse; 

d) pe tot parcursul şederii în comunitate, măsurile terapeutice adresate beneficiarului sunt adecvate 

potrivit necesităţilor individuale şi celor legate de dependenţa de substanţă, în conformitate cu 

ghidurile de bune practici în domeniu.  

5.2 Intervenţia terapeutică 
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a) perioada de şedere în comunitate este stabilită în funcţie de starea şi evoluţia beneficiarului, fiind 

bine determinată în timp; 

b) pe tot parcursul şederii în comunitate, medicul comunităţii poate dispune efectuarea de analize 

pentru depistarea prezenţei drogurilor. Pozitivarea acestora atrage o reevaluare a măsurilor 

terapeutice sau ieşirea din program, după caz; 

c) în comunitatea terapeutică, beneficiarul urmează un program terapeutic planificat; 

d) programul  zilnic  în comunitate este structurat pe timp de lucru şi timp liber; 

e) comunitatea implică foşti dependenţi ca membrii ai echipelor profesionale în procesul de 

reabilitare a celor dependenţi. 

f) pentru toată perioada de şedere în comunitate, există un orar structurat şi consistent de activităţi 

de grup. 

g) în comunitate au loc întâlniri regulate de grup, atât ale personalului comunităţii terapeutice, cât şi 

ale personalului cu beneficiarii din comunitate.  

h) comunitatea are o filosofie şi principii ce o definesc, atât personalul cât şi beneficiarii din 

comunitate fiind familiarizaţi cu acestea. 

i) beneficiarii au sarcini şi responsabilităţi în îndeplinirea activităţilor gospodăreşti. 

j) pe tot parcursul şederii beneficiarului în comunitatea terapeutică, managementul de caz este 

asigurat de centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog în colaborare cu personalul 

comunităţii terapeutice. 

d)  la ieşirea din program, beneficiarul este încurajat să revină în comunitate la întâlnirile anuale sau 

festive ale membrilor comunităţii. 

  e)  programul vizitelor este afişat la loc vizibil publicului.” 

6. Criterii specifice de organizare şi funcţionare pentru centrul social pentru copiii consumatori de 

droguri 

a) Criterii de includere: 

Beneficiarii centrului social pentru copiii consumatori de droguri sunt: 

1. Copiii consumatori de droguri care trăiesc permanent în stradă şi nu întreţin nici un fel de legături 

cu familia; 

2. Copiii consumatori de droguri care se află circumstanţial în stradă şi care păstrează legături 

ocazionale cu familia; 

3. Copiii consumatori de droguri care se află permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga 

bani prin diverse munci, cerşetorie sau furt. 

b) Includerea în programul centrului: 

Procedura privind includerea beneficiarilor este prevăzută în regulamentul de organizare şi 

funcţionare al centrului. Beneficiarii, pe tot parcursul accesării serviciilor centrului, primesc asistenţă 

adecvată şi referire către servicii specializate, potrivit necesităţilor individuale şi celor legate de 

dependenţa de substanţă, în conformitate cu ghidurile de bune practici în domeniu. Referiri către alte 

5.3 Ieşirea din program 

a) procedura privind ieşirea din program a beneficiarilor este prevăzută în regulamentul de 

organizare şi funcţionare a comunităţii terapeutice. 

b) comunitatea este implicată în pregătirea plecării în condiţii de siguranţă a beneficiarilor din 

program. 

c) la ieşirea din program, beneficiarul este orientat către centrul de prevenire, evaluare şi consiliere 

antidrog de domiciliu, în vederea continuării managementului de caz. 

5.4 Situaţii specifice 

a) procedura privind vizitele aparţinătorilor în comunitate este prevăzută în regulamentul de 

organizare şi funcţionare a comunităţii terapeutice. 

b) vizitele aparţinătorilor în comunitate se vor desfăşura după un orar şi perioadă de timp bine 

precizate. 

c) comunitatea terapeutică are un acces restrictiv şi monitorizat al persoanelor care intră în 

comunitate. 

d) accesul în comunitate este permis numai persoanelor autorizate de conducerea acesteia. 
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servicii specializate: pentru tratamentul dependenţei de droguri, pentru diagnosticul şi tratamentul 

bolilor asociate consumului de droguri, precum şi pentru alte servicii medicale, psihologice, sociale 

sau educaţionale. 

Pe tot parcursul accesării serviciilor centrului, managementul de caz este asigurat de Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.” 

 

24. În anexa II, la punctul IV, subpunctele 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul 

cuprins:  

„2. Centrul de zi 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale: 

Centrul este prevăzut cu minimum 3 posturi corespunzătoare fiecăreia dintre următoarele 

specializări:  

a) Psiholog - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie 

sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: 

psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. Psihologul 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

 b) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Asistentul 

social trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

 c) Instructor ergoterapeut - absolvent de liceu sau cu studii postliceale care îşi desfăşoară activitatea 

conform pregătirii profesionale, în condiţiile legii. Instructorul ergoterapeut trebuie să aibă un 

minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe 

de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

3. Centrul tip comunitate terapeutică 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale: 

Centrul este prevăzut cu minimum 6 posturi corespunzătoare fiecăreia dintre următoarele 

specializări:  

a) Psiholog - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie 

sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: 

psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. Psihologul 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

b) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Asistentul 

social trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

c) Instructor ergoterapeut - absolvent de liceu sau cu studii postliceale care îşi desfăşoară activitatea 

conform pregătirii profesionale, în condiţiile legii. Instructorul ergoterapeut trebuie să aibă un 

minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe 

de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

d) Lucrător social - nu sunt necesare cerinţe minime pentru obţinerea calificării. Lucrătorul social 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

e) Lucrător prin arte combinate - trebuie să aibă studii minime obligatorii (conforme datei la care a 

absolvit – 10 clase sau 12); se va încadra pe această poziţie, în urma unui curs de calificare. 

Lucrătorul prin arte combinate trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în 

domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane 

consumatoare de droguri. 

f) Personal administrativ - în funcţie de necesităţi. 
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Centrul face dovada posibilităţii de efectuare a unei ture de noapte, pentru asigurarea permanenţei, de 

către persoane care au cunoştinţe de bază în acordarea primului ajutor şi în domeniul reabilitării celor 

dependenţi. 

4. Locuinţa protejată 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale: 

Centrul este prevăzut cu minimum un post corespunzător următoarelor specializări:  

a) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România.Asistentul social 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

b) Lucrător social - nu sunt necesare cerinţe minime pentru obţinerea calificării. Lucrătorul social 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor (CAIA) 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale: 

Centrul este prevăzut cu minimum 5 posturi, corespunzătoare fiecăreia dintre următoarele 

specializări: 

a) Medic - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în medicină, cu 

specializare în medicină generală sau de familie, membru al Colegiului Medicilor din România. 

Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul 

adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de 

droguri. 

b) Medic psihiatru - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

medicină, cu specializare în psihiatrie, membru al Colegiului Medicilor din România. 

c) Asistent medical - membru al Colegiului Asistenţilor Medicali, cu drept de liberă practică. 

d) Psiholog - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie 

sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: 

psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. Psihologul 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

e) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

asistenţă socială sau asimilată, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. 

Asistentul social trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor 

sau să facă dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.” 

6. Centre de dezintoxicare 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale: 

Centrul este prevăzut cu minimum 5 posturi, corespunzătoare fiecăreia dintre următoarele 

specializări: 

a) Medic psihiatru - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

medicină, cu specializare în psihiatrie, membru al Colegiului Medicilor din România. 

b) Psiholog - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie 

sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: 

psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. Psihologul 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.  

c) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Asistentul 

social trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

d) Asistent medical - membru al Colegiului Asistenţilor Medicali, cu drept de liberă practică. 

Prezenţa asistenţilor medicali în secţie este continuă, asigurată prin lucrul în ture, în condiţiile legii. 

e) Infirmier - cu studii medii. 
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7. Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale: 

7.1. Program de schimb de seringi  

Centrul este prevăzut cu minimum 3 posturi, corespunzătoare oricăror dintre următoarele 

specializări: 

a) Psiholog - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie 

sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: 

psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. Psihologul 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.  

b) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Asistentul 

social trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

c) Medic - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în medicină, cu 

specializare în medicină generală sau de familie este membru al Colegiului Medicilor din România. 

Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul 

adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de 

droguri. 

d) Lucrător social - nu sunt necesare cerinţe minime pentru obţinerea calificării. Lucrătorul social 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

7.2. Program substitutiv cu agonişti de opiacee 

Centrul este prevăzut cu minimum 4 posturi, corespunzătoare fiecărei dintre următoarele 

specializări: 

a) Medic psihiatru - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

medicină, cu specializarea în psihiatrie, este membru al Colegiului Medicilor din România.  

b) Asistent medical - membru al Colegiului Asistenţilor Medicali, cu drept de libera practica. 

c) Psiholog - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în psihologie 

sau asimilată, cu atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele specialităţi profesionale: 

psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. Psihologul 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.  

d) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Asistentul 

social trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri.” 

 

25. În anexa II, la punctul IV, după subpunctul 7, se introduc două noi subpuncte, subpunctele 

8 şi 9, cu următorul cuprins: 

,,8. Adăpost de noapte pentru persoanele consumatoare de droguri 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele profesionale: 

Centrul este prevăzut cu minimum 3 posturi, corespunzătoare fiecărei dintre următoarele 

specializări: 

a) Medic - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în medicină, 

specialitatea medicină generală sau medicină de familie sau psihiatrie, membru al Colegiului 

Medicilor din România. Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală 

continuă în domeniul adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu 

persoane consumatoare de droguri.  

b) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diploma de licenţă în 

asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Asistentul 
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social trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

c) Personal administrativ şi de supraveghere - în funcţie de necesităţi. 

9. Centrul social pentru copiii consumatori de droguri 

Criterii minime privind structura de personal si competentele profesionale: 

Centrul este prevăzut cu minimum 6 posturi, corespunzătoare fiecărei dintre următoarele 

specializări: 

a) Psiholog/Psihopedagog – Psihologul este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu 

diploma de licenţă în psihologie, cu atestat de libera practica pentru una dintre următoarele 

specialităţi profesionale: psihologie clinică, consiliere psihologică sau psihoterapie, conform 

normelor în vigoare. Psihopedagogul este absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diplomă 

de licenţă în specializarea psihopedagogie. Psihologul sau psihopedagogul trebuie să facă dovada 

unei specializări în psihologia copilului, care să aibă o durată mai mare de 6 luni. De asemenea, 

psihologul/psihopedagogul trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul 

adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de 

droguri. 

b) Asistent social - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în 

asistenţă socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din România. Asistentul 

social trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

c) Medic - absolvent al unei instituţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă în medicină, 

specialitatea pediatrie sau psihiatrie pedriatică, membru al Colegiului Medicilor din România. 

Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore de educaţie medicală continuă în domeniul 

adicţiilor sau să facă dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de 

droguri. 

d) Asistent medical - membru al Colegiului Asistenţilor Medicali, cu drept de liberă practică. 

e) Lucrător social - nu sunt necesare cerinţe minime pentru obţinerea calificării. Lucrătorul social 

trebuie să aibă un minimum de 40 de ore de formare de bază în domeniul adicţiilor sau să facă 

dovada unei experienţe de minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

f) Personal administrativ şi de supraveghere - în funcţie de necesităţi. 

Centrul face dovada posibilităţii de efectuare a unei ture de noapte, pentru asigurarea permanenţei, de 

către persoane care au cunoştinţe de bază în acordarea primului ajutor.” 

 

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