
TABEL COMPARATIV 

Textul Ordinului ministrului sănătăţii, ministrului muncii, 

familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi 

ministrului afacerilor interne nr. 1389 din 04.08.2008/ 513 din 

15.08.2008/ 282 din 24.08.2007 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   

Text proiect Obs. 

Articolul 1 

 

Se aprobă Criteriile şi metodologia de autorizare a centrelor 

de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri, 

prevăzute în anexa nr. I. 

Nu se modifică  

Articolul 2 

 

Se aprobă Standardele minime obligatorii de organizare şi 

funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru 

consumatorii de droguri, prevăzute în anexa nr. II. 

Nu se modifică  

Articolul 3 

 

Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin 

Nu se modifică  

Articolul 4 

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

Nu se modifică  

Anexa I 

 

CRITERIILE ŞI METODOLOGIA de autorizare a 

centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de 

droguri 

 

Articolul 1 

(1) Centrele de furnizare de servicii pentru consumatorii de 

droguri, denumite în continuare centre, prevăzute la art. 29 

alin. (1) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 

143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările 

ulterioare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 860/2005, cu 

modificările ulterioare, se autorizează de către o comisie 

formată din specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale 

Nu se modifică  
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Antidrog, Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform 

prezentei metodologii. 

(2) În sensul prezentelor norme, termenul de autorizare 

reprezintă procesul de abilitare/acreditare a unităţilor/centrelor 

care îndeplinesc criteriile prevăzute în prezentul act 

NORMATIV 

 

Articolul 2 

 

Se autorizează centrul care îndeplineşte cumulativ 

următoarele criterii: 

a) este înfiinţat de un solicitant constituit în condiţiile legii; 

b) solicitantul are prevăzut în actul de înfiinţare şi acordarea 

de servicii pentru consumatorii de droguri; 

c) durata de funcţionare a solicitantului, conform actului de 

înfiinţare, îi permite înfiinţarea centrului pentru care solicită 

autorizarea; 

d) solicitantul are posibilitatea de a susţine material sau 

demonstrează capacitatea de a atrage resursele financiare 

necesare funcţionării centrului pentru care solicită autorizarea; 

e) solicitantul dispune de personal cu pregătire profesională 

adecvată tipului de centru pentru care solicită autorizarea; 

f) solicitantul a elaborat proceduri de evaluare periodică a 

centrului şi a gradului de satisfacţie a beneficiarului; 

g) solicitantul se angajează să transmită Agenţiei Naţionale 

Antidrog, în termen de 30 de zile de la încheierea anului 

calendaristic, rapoarte anuale privind activitatea centrului 

pentru care a solicitat autorizarea; 

h) solicitantul se angajează să notifice Agenţiei Naţionale 

Antidrog orice modificare a datelor în baza cărora a primit 

autorizarea; 

i) solicitantul deţine certificatul de înregistrare în Registrul 

unic al cabinetelor medicale, în conformitate cu dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

dispoziţiile Normelor metodologice privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate 

prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, în cazul în care centrul 

are cabinet medical; 

Articolul 2 
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j) solicitantul are autorizaţie sanitară de funcţionare, eliberată 

de Ministerul Sănătăţii Publice, şi, după caz, de Ministerul 

Internelor şi Reformei Administrative, potrivit standardului I 

din anexa nr. II la ordin; 

k) solicitantul este acreditat ca furnizor de servicii sociale, 

conform legii; 

l) solicitantul îndeplineşte standardele minime obligatorii de 

organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii 

pentru consumatorii de droguri, prevăzute la pct. II-IV din 

anexa nr. II la ordin, a căror îndeplinire se verifică de comisia 

de autorizare din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea are la bază 

modificările prevăzute de 

Hotărârea Comitetului 

Director al Colegiului 

Psihologilor din România 

nr. 1/10.03.2006, publicată 

în M.Of. nr. 

112/14.02.2007 privind 

constituirea, declararea, 

înregistrarea şi 

funcţionarea cabinetelor 

individuale, cabinetelor 

asociate, sociatăţilor civile 

profesionale de psihologie, 

precum şi exercitarea 

profesiei de psiholog cu 

drept de liberă practică în 

sectorul public sau privat, 

în regim salarial 

 

Articolul 3 

 

Comisia de autorizare a centrelor de furnizare de servicii 

pentru consumatorii de droguri, denumită în continuare 

comisie de autorizare, se constituie în cadrul Agenţiei 

Naţionale Antidrog, prin dispoziţie a conducătorului acesteia. 

Nu se modifică  

Articolul 4 

 

(1) Comisia de autorizare este formată din 5 membri, după 

cum urmează: 

a) 3 specialişti desemnaţi de Agenţia Naţională Antidrog; 

Nu se modifică  



b) un specialist desemnat de Ministerul Sănătăţii; 

c) un specialist desemnat de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

(2) Pentru fiecare membru se desemnează câte un supleant. 

(3) Nominalizarea membrilor şi a supleanţilor Ministerului 

Sănătăţii şi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice se realizează la solicitarea 

Agenţiei Naţionale Antidrog. 

(4) Preşedintele comisiei de autorizare este şeful Serviciului 

reducerea cererii de droguri din cadrul Agenţiei Naţionale 

Antidrog. În situaţia în care acesta nu poate fi prezent la 

şedinţă, lucrările comisiei de autorizare sunt prezidate de unul 

dintre membri, ales prin majoritatea simplă a voturilor 

membrilor sau supleanţilor prezenţi. 

Articolul 5 

 

(1) Comisia de autorizare se întruneşte ori de câte ori există 

solicitări. 

(2) Deciziile comisiei de autorizare se iau cu unanimitate. 

Nu se modifică  

Articolul 6 

 

Activitatea de secretariat al comisiei de autorizare se asigură 

de Direcţia pentru reducerea cererii de droguri din cadrul 

Agenţiei Naţionale Antidrog. 

Articolul 6 

 

Activitatea de secretariat a comisiei de autorizare se asigură 

de Serviciul Reducerea Cererii de Droguri din cadrul 

Agenţiei Naţionale Antidrog 

Modificarea este propusă 

în sensul armonizării 

denumirii structurilor 

componente ale ANA, în 

conformitate cu structura 

instituţională stabilită prin 

H.G 461/2011 

Articolul 7 

 

Pentru întrunirea comisiei de autorizare, preşedintele 

comisiei, prin secretariatul acesteia, convoacă membrii 

prevăzuţi la art. 4 alin. (1), cu cel puţin 3 zile înainte de data 

şedinţei de autorizare. 

Nu se modifică  

Articolul 8 

 

Participarea în calitate de membru al comisiei de autorizare se 

face cu respectarea dispoziţiilor legale în materia conflictului 

de interese. 

Nu se modifică  

Articolul 9 

 

(1) Autorizarea se acordă gratuit, la cerere. 

(2) În situaţia în care centrul va funcţiona în cadrul unei filiale 

sau al altor entităţi cu personalitate juridică, cererea de 

Nu se modifică  



autorizare poate fi formulată direct de către acestea. 

(3) Cererea de autorizare se depune direct la secretariatul 

Agenţiei Naţionale Antidrog sau se trimite prin poştă, cu 

confirmare de primire. Modelul cererii de autorizare este 

prevăzut în anexa nr. 1. 

(4) Cererea de autorizare este însoţită de documentele 

prevăzute în anexa nr. 2. 

Articolul 10 

 

(1) Procedura de autorizare se declanşează la data depunerii 

şi înregistrării cererii de autorizare care se analizează de 

comisia de autorizare. 

(2) În cazul în care se constată că dosarul nu este complet, 

secretariatul comisiei de autorizare comunică acest fapt 

solicitantului, în termen de 5 zile de la data înregistrării 

cererii. Solicitantul are posibilitatea de a completa dosarul în 

termen de 30 de zile de la data primirii notificării. 

Articolul 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. 

(1) Întrucât pot exista 

diferenţe temporare între 

momentul depunerii şi cel 

al înregistrării cererii de 

autorizare,  pentru claritate 

va fi utilizată, ca dată de 

referinţă, data înregistrării 

cererii. 

(2) Deoarece componenţa 

comisiei include 

reprezentanţi ai ANA, 

MMJS şi MS este necesară 

stabilirea unui termen 

suficient pentru întrunirea 

comisiei, analiza 

documentaţiei şi 

elaborarea răspunsului 

către solicitant. 

Articolul 11 

 

(1) Comisia de autorizare verifică îndeplinirea condiţiilor de 

autorizare şi stabileşte o comisie de evaluare şi data 

deplasării la sediul declarat al centrului, pe care o comunică 

solicitantului. 

(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) este formată 

din specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog şi al 

Ministerului Sănătăţii, nominalizaţi în comisia de autorizare. 

(3) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) are ca obiectiv 

verificarea exactităţii situaţiei de fapt descrise de solicitant în 

dosarul de autorizare prin deplasare la sediul centrului, în 

urma căreia întocmeşte un raport de evaluare şi inspecţie, care 

se analizează la şedinţa ulterioară a comisiei de autorizare. 

(4) Cheltuielile ocazionate de deplasarea membrilor comisiei 

de evaluare menţionaţi la alin. (2) se suportă din bugetele 

instituţiilor implicate. 

Articolul 11 

 

Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare pe 

baza documentelor din dosar. 

 

 

Se abrogă 

 

 

Se abrogă 

 

 

 

 

Se abrogă 

 

 

Propunere de modificare 

legistativă face corelare cu 

art.3 şi este fundamentată 

pe prevederile legale 

aplicabile în domeniu 

(H.G. nr. 118/2014 pentru 

aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a 

prevederilor legii nr. 

197/2012 privind 

asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, în 

care se  face referire la 

verificarea în teren,m de 

către inspectorii sociali, a 



îndeplinirii standardelor 

minime în baza cărora se 

eliberează licenţa de 

funcţionare). Astfel, se 

evită suprapunerea 

atribuţiilor şi măsurilor 

întreprinse. 

Articolul 12 

 

(1) Comisia de autorizare soluţionează cererea de autorizare 

în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia sau, 

după caz, de la data completării dosarului, potrivit art. 10 alin. 

(2). 

 

(2) Comisia de autorizare, în baza analizei prevăzute la art. 

11 alin. (2) şi a raportului de evaluare şi inspecţie, decide 

acordarea sau neacordarea 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 5 zile de la 

data şedinţei. 

(5) Solicitantul are posibilitatea să reia procedura de 

autorizare dacă îndeplineşte criteriile de autorizare. 

Articolul 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. 

… 

 

(4) Decizia de neacordare a autorizării este obligatoriu 

motivată şi se notifică solicitantului în termen de 15 zile de la 

data şedinţei. 

… 

 

 

Deoarece componenţa 

comisiei include 

reprezentanţi ai ANA, 

MMFPSV şi ai MS este 

necesară stabilirea unui 

termen suficient pentru 

întrunirea comisie, analiza 

documentaţiei şi 

elaborarea răspunsului 

către solicitant. 

 Propunerea asigură 

corelarea cu prevederile 

legale aplicabile în 

domeniu (art. 11 din H.G. 

nr. 118/2014 pentru 

aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a 

prevederilor legii nr. 

197/2012 privind 

asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare), în 

care se  face referire la 

acordarea licenţelor 

provizorii sau, după caz, a 

licenţelor definitive. 

Articolul 13 

(1) În baza deciziei comisiei de autorizare, secretariatul 

acesteia eliberează în termen de 5 zile certificatul de 

autorizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr.3.  

(2) Pentru înregistrarea certificatelor de autorizare a centrelor, 

la nivelul Agenţiei Naţionale Antidrog se înfiinţează Registrul 

Articolul 13 

(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.  

 

Corelare cu propunerile de 

modificare ale art. 11 şi 

12. 



de evidenţă a centrelor de asistenţă pentru consumatorii de 

droguri. Centrele care primesc autorizaţie şi sunt trecute în 

Registrul de evidenţă a centrelor de asistenţă pentru 

consumatorii de droguri vor fi afişate pe site-ul Agenţiei 

Naţionale Antidrog în 30 de zile de la autorizare. 

Articolul 14 

 

(1) Certificatul de autorizare se identifică prin serie, număr şi 

data eliberării. 

(2) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării certificatului 

de autorizare, secretariatul comisiei de autorizare poate 

elibera un duplicat solicitantului. 

Nu se modifică  

Articolul 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 preşedintele Agenţiei Naţionale Antidrog. 

Articolul 15 

 

 

 

(2) Contestaţiile se soluţionează de o comisie de contestaţie, 

desemnată de reprezentantul legal al Agenţiei Naţionale 

Antidrog. 

 

Articolul 16 

Decizia comisiei de contestaţii poate fi atacată în condiţiile 

Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Nu se modifică  

Articolul 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrul se autorizează pentru o perioadă de 3 ani sau, după 

caz, pe perioada de funcţionare a acestuia, dacă aceasta este 

mai mică de 3 ani. 

Articolul 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%. 

 

Propunere de modificare 

legistativă se face în 

corelare cu art.11, art.12 şi 

este fundamentată pe 

armonizarea cu 

prevederile legale 

aplicabile în domeniu 

(H.G. nr. 118/2014 pentru 

aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a 

prevederilor legii nr. 

197/2012 privind 

asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare), în 

care se  face referire la 
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acordarea licenţelor 

provizorii sau, după caz, a 

licenţelor definitive. 

Articolul 18 

 

(1) Nerespectarea standardelor de organizare şi funcţionare 

după autorizare poate atrage limitarea domeniului de activitate 

ori retragerea autorizării, prin decizie a preşedintelui Agenţiei 

Naţionale Antidrog, la propunerea comisiei de autorizare. 

 

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în 

condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Articolul 18 

 

(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. 

 

 

 

 

Modificarea este propusă 

în sensul armonizării 

denumirii structurilor 

componente ale ANA, în 

conformitate cu structura 

instituţională stabilită prin 

H.G 461/2011 

Articolul 19 

 

Reautorizarea poate fi solicitată cu cel puţin 60 de zile înainte 

de expirarea termenului prevăzut la art. 17, prin depunerea la 

secretariatul comisiei de autorizare a unei cereri însoţite de 

declaraţie, din care să reiasă că solicitantul întruneşte 

condiţiile prevăzute pentru continuarea activităţii, conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 4. 

Articolul 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 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. 

 

 

 

(1) Propunerea de 

modificare face referire la 

diversificarea modalităţii 

de depunere a 

documentaţiei. 

(2) Propunere de 

modificare legistativă se 

face în corelare cu art.11, 

art.12, art. 17. În plus, 

penru eficienţă, sunt 

introduse elemente 

concrete, funcţionale, 

privind modalitatea de 

avizare anuală, precum şi 

de reînnoire a avizului. 

 

 

 

Articolul 20 

 

Centrele autorizate sunt obligate să afişeze la sediu, într-un 

loc accesibil publicului, certificatul de autorizare, în original 

sau copie legalizată. 

Nu se modifică  

Articolul 21 

 

Centrele existente care furnizează servicii pentru consumatorii 

de droguri sunt obligate să se autorizeze în termen de un an de 

Nu se modifică  
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la intrarea în vigoare a ordinului pentru aprobarea prezentelor 

criterii şi metodologii. 

Articolul 22 

 

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele criterii şi 

metodologie. 

Nu se modifică  

Anexa 1 

la criterii şi metodologie 

 

CERERE DE AUTORIZARE 

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 

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

Cont bancar nr. ..................., deschis la Banca 

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

cu sediul în 

……………………………………………………….. 

 

Nu se modifică  



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 autorizarea centrului de furnizare de servicii 

pentru consumatorii de droguri, conform descrierii anexate. 

Mă angajez să notific comisiei de autorizare orice modificare 

a situaţiei centrului pentru care solicit autorizarea. 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la 

falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că datele, 

informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii. 

Persoana împuternicită 

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

(semnătura şi ştampila) 

Data ............. 

Anexa 2 

la criterii şi metodologie 

 

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 certificatul de acreditare ca furnizor de 

servicii sociale 
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DOCUMENTELE care însoţesc cererea de autorizare 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Pct. 2.3 şi 2.4 , 2.5, 2.7, 

2.10 şi 2.11 au fost 

revizuite întrucât 

documentele prevăzute fac 

obiectul obţinerii 

autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare, respectiv al 

obţinerii acreditării ca 

furnizor de servicii sociale 

/ licenţierii ca serviciu 

social. 

De asemenea, propunerea 

este corelată cu : 

Hotărârea Comitetului 

Director al Colegiului 

Psihologilor din România 

nr. 1/10.03.2006, publicată 

în M.Of. nr. 

112/14.02.2007 privind 

constituirea, declararea, 

înregistrarea şi 

funcţionarea cabinetelor 

individuale, cabinetelor 

asociate, sociatăţilor civile 

profesionale de psihologie, 

precum şi exercitarea 

profesiei de psiholog cu 



 

4. Document de înfiinţare a furnizorului care solicită 

autorizarea 

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare 

6. Procedurile privind serviciile oferite 

7. Organigrama 

8. Curriculum vitae ale persoanelor implicate în acordarea 

serviciilor 

9. Copii ale documentelor care atestă pregătirea 

profesională/calificarea/aviz de liberă practică, după caz, 

pentru persoanele implicate în acordarea serviciilor 

10. Dovada privind situaţia juridică a sediului unde urmează 

să se înfiinţeze centrul 

11. Copie de pe avizul sanitar, autorizaţia pentru protecţia 

muncii, autorizaţia de mediu, avizul/autorizaţia de securitate 

la incendiu şi alte autorizaţii prevăzute de lege. 

 

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 ale 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 

 

 

 

 

 

drept de liberă practică în 

sectorul public sau privat, 

în regim salarial; H.G. nr. 

118/2014 pentru aprobarea 

normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor 

Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor 

sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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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 ani 

de la data eliberării. 

 

Reprezentant legal                            

Agenţia Naţională Antidrog,  

 

Preşedintele  

comisiei de autorizare, 

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

Modificarea este propusă 

în sensul armonizării 

denumirii structurilor 

componente ale ANA, în 

conformitate cu structura 

instituţională stabilită prin 

H.G 461/2011 

 

Propunere de modificare 

legistativă se face în 

corelare cu art.17 



 

 

ROMÂNIA 

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI 

ADMINISTRATIVE 

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. 

Preşedintele Preşedintele 

Agenţiei Naţionale Antidrog, comisiei de autorizare, 

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

 

II. Model certificat autorizare 

 

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. 

Director  

Agenţia Naţională Antidrog,  

 

Preşedintele  

comisiei de autorizare, 

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

 

Avizat                             Avizat                          Avizat 

Semnătură şi ştampilă   Semnătură şi ştampilă    Semnătură şi 

ştampilă 

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

Ziua...luna..anul.. 
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CERERE DE REAUTORIZARE 

 

Denumirea solicitantului 

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

Forma de organizare sau statutul juridic (asociaţie, fundaţie, 

persoană fizică autorizată etc.): 

………………………………………… 

Actul de înfiinţare 

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

Data emiterii 
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CERERE DE AVIZARE/REAUTORIZARE 

 

Modificarea este propusă 

în sensul armonizării 

denumirii structurilor 

componente ale ANA, în 

conformitate cu structura 

instituţională stabilită prin 

H.G 461/2011 

Propunere de modificare 

legistativă se face în 

corelare cu art.19 



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

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 

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

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 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, 

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

(semnătura şi ştampila) 

Data ................... 



-------- 

Anexa II 

STANDARDE MINIME OBLIGATORII (*actualizate*) de 

organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii 

pentru consumatorii de droguri 

… 

 

B. Standard referitor la spaţiile de lucru 

1. Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog 

Criterii minime privind spaţiile: 

a) minimum un cabinet medical, un cabinet de psihologie şi 

un cabinet de asistenţă socială care respectă criteriile 

menţionate la standardul A; 

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) alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu 

beneficiarii. 

 

2. Centrul de zi 

Criterii minime privind spaţiile: 

a) un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială 

pentru care respectă criteriile menţionate la standardul IA; 

b) spaţii adecvate pregătirii, păstrării alimentelor şi servirii 

mesei: amenajări cu materiale uşor de igienizat, mobilier 

funcţional, instalaţii şi aparatură specifică, instalaţii pentru 

gătit, chiuvetă, frigider, congelator, hotă, maşină de spălat 

vase etc., veselă şi tacâmuri suficiente; 

c) spaţii cu suprafaţa de 1,5 mp/persoană, dar nu mai puţin de 

12 mp, pentru activităţi de consiliere/psihoterapie de grup, 

terapie ocupaţională/ergoterapie, dotate conform activităţilor 

prevăzute în cadrul centrului; 

d) alte spaţii adaptate specificului activităţilor desfăşurate cu 

beneficiarii. 

 

3. Centrul tip comunitate terapeutică 

… 

4. Locuinţa protejată 

… 

5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor 

… 

Anexa II 

STANDARDE MINIME OBLIGATORII (*actualizate*) de 

organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii 

pentru consumatorii de droguri 

…. 

 

B. Standard referitor la spaţiile de lucru 

1. Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog 

Criterii minime privind spaţiile: 

… 

 

 

 

 

c) Se abrogă; 

 

… 

 

 

2. Centrul de zi 

Criterii minime privind spaţiile: 

a) un cabinet de psihologie şi un cabinet de asistenţă socială 

pentru care respectă criteriile menţionate la standardul IA; 

b) Se abrogă; 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

3. Centrul tip comunitate terapeutică 

… 

4. Locuinţa protejată 

… 

5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerea de abrogare a 

lit. c) este fundamentată pe 

faptul că spaţiul vizat nu 

este necesar şi nu face 

parte din condiţiile minime 

obligatorii de spaţiu 

necesare pentru obţinerea 

autorizaţiei sanitare. De 

asemenea, lit.d) lasă 

posibilitatea utilizării, 

după necesităţi, a spaţiilor 

disponibile la nivelul 

centrului. 

 

Propunerea de abrogare a 

lit. b) este fundamentată pe 

faptul că spaţiul vizat nu 

este obligatoriu, întrucât 

nu toate centrele de zi 

pentru persoanele 

consumatoare de droguri 

asigură hrană pentru 

beneficiari. De asemenea,  

în situaţia în care astfel de 

servicii sunt furnizate, 

spaţiile necesare pot fi 

circumscrise lit.d). 

 

 



6. Centrul de dezintoxicare 

…. 

7. Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de 

droguri 

Pentru funcţionare trebuie îndeplinite cumulativ următoarele 

criterii minime: 

 

a) spaţii de depozitare pentru seringile sterile, echipament de 

injectare, material sanitar şi, separat, spaţii de depozitare 

pentru seringile folosite, dotate cu recipiente speciale de 

colectare, conform normativelor Ministerului Sănătăţii 

Publice; 

b) sală de primire şi aşteptare; 

c) sală unde se desfăşoară efectiv schimbul de echipamente de 

injectare. 

6. Centrul de dezintoxicare 

… 

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 sau un cabinet de psihologie sau un 

cabinet de asistenţă socială pentru care respectă criteriile 

menţionate la standardul IA, în funcţie de categoria de 

personal din centru. 

7.2. Program substitutiv cu agonişti de opiacee 

a) minimum un cabinet medical care respectă criteriile 

menţionate la 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 respectă criteriile menţionate la 

standardul IA; 

e) după caz, alte spaţii adaptate specificului activităţilor 

desfăşurate cu beneficiarii. 

 

8. Adăpost de noapte pentru persoanele consumatoare de 

droguri 

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; 

 

 

 

Propunerile de modificare 

a criteriilor minime 

privind spaţiile vizează 

introducerea unor 

specificaţii suplimentare, 

pentru 2 tipuri de 

programe care corespund 

obiectivului de reducere a 

riscurilor: program de 

schimb de seringi şi 

program substitutiv cu 

agonişti de opiacee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerile de modificare 

a criteriilor minime 

privind spaţiile vizează 

introducerea unor tipuri 

noi de centre, respectiv  

adăpost de noapte pentru 

persoanele consumatoare 

de droguri şi centrul social 

pentru copiii consumatori 

de droguri. Astfel, 

criteriile minime privind 

spaţiile pentru aceste tipuri 

de centre vizează corelarea 

cu serviciile furnizate. 

 

 

 

 

 



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 menţionate la 

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 

menţionate la 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. STANDARD REFERITOR LA 

ASIGURAREA SERVICIILOR 

1. Centrul de prevenire, evaluare şi 

consiliere antidrug 

… 

 

2. Centrul de zi 

Criterii privind serviciile minime oferite: 

a) asistenţă şi consiliere socială; 

b) intervenţii psihologice; 

c) consiliere psihologică individuală şi de 

grup sau grup de suport; 

d) consiliere vocaţională pentru angajare în 

muncă; 

e) consiliere familială; 

f) activităţi ocupaţionale; 

g) activităţi recreative şi de socializare; 

h) activităţi educative; 

i) asigurarea mesei de prânz. 

3. Centrul tip comunitate terapeutică 

… 

4. Locuinţa protejată 

… 

5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor 

(CAIA) 

… 

6. Centre de dezintoxicare 

… 

7. Centrul de reducere a riscurilor asociate 

consumului de droguri 

Criterii privind serviciile minime oferite: 

 

a) informare cu privire la riscurile asociate 

consumului de droguri; 

b) educare privind promovarea 

comportamentelor cu risc scăzut de 

infectare cu HIV, infecţii cu transmiterea 

sexuală, hepatite etc.; 

c) consiliere pentru dezvoltarea 

capacităţilor beneficiarului de a identifica 

şi evita situaţiile de risc; 

d) schimbul de seringi; 

II. STANDARD REFERITOR LA 

ASIGURAREA SERVICIILOR 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Se abrogă. 

3. Centrul tip comunitate terapeutică 

… 

4. Locuinţa protejată 

… 

5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor  

… 

 

6. Centre de dezintoxicare 

… 

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; 

Propunerile de modificare corespund  Planului naţional de 

acţiune pentru implementarea  Strategiei naţionale antidrog 

2013-2020 

 

B. Asistenţa consumatorilor de droguri 

B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de 

droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă 

specializată 

- obiectiv specific 1.Diversificarea 

serviciilor de tip programe de substituţie şi programe de schimb 

de 

seringi, în comunitate şi în sistemele 

privative de libertate, în vederea 

reducerii riscurilor şi consecinţelor negative associate 

consumului de 

droguri; 

-obiectiv specific 2. Dezvoltarea 

intervenţiilor de identificare, atragere şi motivare a persoanelor 

consumatoare 

de droguri care nu au contact cu serviciile de asistenţă 

specializată, în 

special pentru persoanele cu istoric 

îndelungat de consum, persoanele 

consumatoare marginalizate sau excluse 

social, grupurile etnice, persoanele 

consumatoare care practică sexul comercial, bărbaţi care fac sex 

cu bărbaţi, femeile şi copiii consumatori; 

- -obiectiv specific 5. Creşterea nivelului de 

informare, educare şi conştientizare a 

consumatorilor de droguri, precum şi 

dezvoltarea de intervenţii adecvate în 

vederea prevenirii bolilor infecţioase 

associate consumului dendroguri. 

 

B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a 

consumatorilor de droguri 

- obiectiv specific 1. Dezvoltarea politicilor adecvate 

standardelor de 

calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de 

asistenţă a 

consumatorilor şi a consumatorilor 

dependenţi de droguri 



e) referirea către alte servicii. 

 
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; 

 

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 

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; 

- obiectiv specific 3. Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi 

particularităţilor copiilor consumatori de droguri, în vederea 

identificării timpurii şi asigurării accesului în circuitul integrat 

de asistenţă 

De asemenea, propunerile sunt formulate pentru respectarea  

H.G. nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes 

naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială 

a consumatorilor de droguri 2015-2018, în sensul implementării 

subprogramelor : 

B. Reducerea riscurilor, Subprogramul III. Dezvoltarea 

serviciilor sociale tip adăpost pentru consumatorii de droguri; 

Subprogramul IV. Dezvoltarea serviciilor mobile de reducere a 

riscurilor asociate consumului de droguri; Subprogramul VII. 

Dezvoltarea unui centru social pentru copii consumatori de 

droguri 

 

Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, 

psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, 

aprobat prin  H.G. nr. 684/2015 

- Subprogram V.3. Furnizarea de servicii de asistenţă 

consumatorilor de droguri în cadrul Centrului de zi pentru 

consumatori de droguri, cu o capacitate de 10 locuri, în 

Bucureşti 

- Subprogram V.4 Amenajarea şi dotarea unui centru de zi pentru 

adolescenţii şi tinerii consumatori de droguri, cu capacitate de 

30 de locuri, în Bucureşti. 

2.Propunerea de abrogare a lit. i) este fundamentată pe faptul că 

nu este obligatoriu ca centrele de zi pentru persoanele 

consumatoare de droguri să asigure hrană pentru beneficiari. 

 

7. Propunerea de modificare şi completare este fundamentată pe 

faptul că obiectivul de reducere a riscurilor este atins prin 

intermediul programelor de schimb de seringi, respectiv 

program substitutiv cu agonişti de opiacee. 

Din perspectiva identificării, atragerii şi motivării 

consumatorilor de droguri, în vederea includerii în serviciile de 

asistenţă specializată, obiectivul stabilit în cadrul Strategiei 

Naţionale Antidrog 2013 – 2020 - diversificarea serviciilor de 

tip programe de substituţie, programe de schimb de seringi (…), 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171112
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171112
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/171112


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. 

în vederea reducerii a riscurilor şi consecinţelor negative 

asociate consumului de droguri va fi atins prin activităţile 

specifice propuse. 

 

8. Pentru a răspunde nevoilor de adăpost şi de locuri de muncă 

pentru consumatorii de droguri, în vederea depăşirii unor situaţii 

de dificultate, vulnerabilitate şi dependenţă, generatoare de 

marginalizare sau excluziune socială, în scopul menţinerii, 

refacerii sau dezvoltării capacităţilor individuale, pentru 

depăşirea unei situaţii de nevoie socială, a creşterii calităţii vieţii 

şi promovării incluziunii sociale. 

Cercetările indică o legătură puternică între consumul 

problematic de droguri şi lipsa adăpostului. Destrămarea 

familiei, ieşirea din măsurile protecţiei sociale şi pedeapsa cu 

închisoarea sunt factorii cheie care duc la experienţa iniţială de 

lipsă a unui adăpost atât în rândul indivizilor cât şi al familiilor. 

Lipsa adăpostului este asociată cu o extindere în consumul de 

droguri şi de progresie a modelelor de utilizare haotică a  

drogurilor. Ei au sănătatea fizică şi mentală mai deficitară decât 

persoanele fără locuinţă care nu consumă droguri. 

 

O parte dintre persoanele fără adăpost consumă droguri. 

Cercetările de specialitate în domeniu arată că persoanele 

consumatoare de droguri care nu au adăpost sunt mult mai 

probabil expuse comportamentelor cu mari riscuri asociate 

consumului de droguri injectabile, cum ar fi folosirea în comun 

a echipamentului de injectare, răni asociate injectării, obiceiuri 

alimentare defectuoase, riscul unei supradoze. 

Persoanele consumatoare de droguri injectabile care nu au 

adăpost pot suferi supradoze accidentale. Riscurile de sănătate 

sunt de asemenea foarte mari pentru consumatorii de droguri 

fără adăpost. Atunci când consumul injectabil are loc individual, 

adeseori într-un loc izolat, poate prezenta un factor de risc 

pentru supradoză: dacă apar dificultăţi, nu este nimeni prin 

preajmă care să solicite asistenţă medicală. 

Printre femeile consumatoare de droguri, care nu dispun de 

adăpost, sunt mame cu copii, care locuiesc pe stradă sau în spaţii 

de locuit de urgenţă. Aceste aspecte ridică probleme serioase 

asupra viitorului acestor copii, a impactului lipsei unui adăpost 

şi al consumului de droguri asupra vieţilor lor. 

 

9. Propunerea de dezvoltare a serviciilor pentru copiii 



consumatori de droguri  are ca fundantamentare studiile 

realizate şi nevoile identificate în cadrul serviciilor existente. 

Consumul de droguri în rândul elevilor de 16 ani a fost 

evidenţiat în România, în perioada 2005-2012, prin 

implementarea componentei naţionale a studiului european 

ESPAD. Potrivit rezultatelor obţinute în cele două studii 

implementate, deşi elevii români în vârstă de 16 ani nu au 

raportat niveluri ale prevalenţei consumului de droguri, 

semnificativ mai ridicate pentru oricare dintre variabile cheie 

studiate (alcool, tutun, tranchilizante şi sedative, droguri ilicite, 

substanţe noi cu proprietăţi psihoactive), pentru multe dintre 

acestea, România situându-se mult sub media europeană, 

comparativ cu rezultatele înregistrate la nivel naţional în studiile 

anterioare de acest tip, se observă creşteri ale consumului de-a 

lungul vieţii pentru aproape toate tipurile de substanţe 

psihoactive analizate (fac excepţie tranchilizantele şi sedativele 

utilizate fără prescripţia medicului şi pastile administrate în 

combinaţie cu alcool). Cele mai mari creşteri au fost înregistrate 

în cazul prevalenţei consumului de canabis/ haşiş – 7,2%, de 

substanţe inhalante - 7,2% şi de amfetamine – 1,7%. Totodată, 

la ultimul studiu ESPAD, desfăşurat în 2011, s-a observat o 

prevalenţă semnificativă a consumului de SNPP de-a lungul 

vieţii, de 5,3%, dar şi prevalenţe ale consumului de SNPP în 

ultimul an – 4,2%, respectiv în ultima lună – 1,9%, cu valori 

ridicate. 

În ceea ce priveşte consumul problematic de droguri (consumul 

de droguri injectabile sau consumul de heroină, cocaină şi/sau 

amfetamine, inclusiv alte opiacee şi metadonă timp 

îndelungat/în mod regulat) se observă o creştere constantă în 

ceea ce priveşte numărul estimat de consumatori problematici 

din Bucureşti, acesta fiind apreciat în anul 2011 la 19.265 

consumatori problematici, cu o rată de 20,1 la 1000 persoane cu 

vârsta 18-49 ani, comparativ cu 16.867 consumatori 

problematici şi o rată de 17,4, cât arată o estimare realizată 

pentru anul 2007. În ultimii ani, creşterea numărului de 

consumatori problematici se datorează, în mare parte, apariţiei 

pe piaţa din România a noilor substanţe cu proprietăţi 

psihoactive, care, iniţial, au fost comercializate fără restricţii. 



III. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE 

1. Criterii minime comune de organizare şi funcţionare: 

… 

 

2. Criterii specifice de organizare şi funcţionare pentru centrul 

de dezintoxicare: 

… 

3. Criterii specifice de organizare şi funcţionare în cazul 

tratamentului de substituţie cu agonişti de opiacee 

… 

 

4. Criterii specifice de organizare şi funcţionare pentru centrul 

de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri 

 

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. 

III. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE ŞI 

FUNCŢIONARE 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunerile de modificare 

vizează corelarea cu 

standardul II, referitor la 

asigurarea serviciilor 

pentru persoanele 

consumatoare de droguri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d) femei însărcinate; 

e) patologie organică sau psihiatrică gravă; 

f) polidependenţă. 

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 îi este adus la cunoştinţă 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 

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. 

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. 

d) la ieşirea din program, beneficiarul este încurajat să 

revină în comunitate la întâlnirile anuale sau festive ale 

membrilor comunităţii. 

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. 

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 prevăzuta 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 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 Sociala 

şi Protecţia Copilului.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE 

PERSONAL 

… 

2. Centrul de zi 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele 

profesionale: 

Centrul are angajat cu normă întreagă: un psiholog, un 

asistent social, instructor ergoterapie. 

a) Psihologul este 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. 

b) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de 

învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă 

socială, membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali 

din România. 

c) Instructorul ergoterapeut este absolvent de studii 

medii/postliceale şi îşi desfăşoară activitatea în funcţie de 

pregătirea profesională. 

 

 

 

IV. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE 

PERSONAL 

… 

2. Centrul de zi 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele 

profesionale: 

Centrul este prevăzut cu minim 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 

 

 

 

 

 

 

Propunerile de modificare 

vizează corelarea cu 

standardul II, referitor la 

asigurarea serviciilor 

pentru persoanele 

consumatoare de droguri şi 

standardul III, referitor la 

organizarea şi funcţionarea 

centrelor care furnizează 

servicii pentru persoanele 

consumatoare de droguri. 

Pentru a răspunde nevoilor 

complexe ale persoanelor 

consumatoare de droguri şi 

pentru ca serviciile 

furnizate să fie acordate 

într-o manieră 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Centrul tip comunitate terapeutică 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele 

profesionale: 

Centrul are angajat cu normă întreagă: un psiholog, pentru 

fiecare 4-6 beneficiari, un asistent social, pentru fiecare 6-8 

beneficiari, instructor ergoterapeut, pentru fiecare 6-8 

beneficiari, un personal administrativ. Centrul are angajat cu 

normă întreagă sau parţială un medic de medicină generală/de 

familie şi un medic specialist psihiatru sau cu contract pentru 

servicii medicale generale/medicină de familie şi de psihiatrie. 

a) Psihologul este 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. 

b) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de 

învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, 

membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 

România. 

c) Instructorul ergoterapeut este absolvent de liceu sau cu 

studii postliceale şi îşi desfăşoară activitatea conform 

pregătirii profesionale, în condiţiile legii. 

d) Personal administrativ în funcţie de necesităţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luni în lucrul cu persoane consumatoare de droguri. 

c) Instructor ergoterapeut - absolvent de studii liceale 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 minim 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 

minim 6 luni în lucrul cu persoane consumatoare de 

droguri. 

profesionistă şi eficient, 

este necesară 

diversificarea 

specializărilor personalului 

care susţine activitatea în 

cadrul centrelor. De 

asemenea, a fost acordată 

o atenţie sporită gradului 

de pregătire profesională 

iniţială şi continuă în 

domeniul adicţiilor, pentru 

personalul care susţine 

activitatea în cadrul 

centrelor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Locuinţa protejată 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele 

profesionale: 

Centrul are angajat cu normă întreagă un 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Centrul de asistenţă integrată a adicţiilor (CAIA) 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele 

profesionale: 

Centrul are angajat cu normă întreagă: un medic, un psiholog, 

un asistent social. 

a) În centru pot fi încadraţi şi pot exercita profesia medici de 

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. 

 

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 minim 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 minim 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 



medicină generală cu drept de liberă practică, medici 

confirmaţi specialişti sau primari în una din specialităţile 

aferente domeniului medicină prevăzute de Nomenclatorul 

specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice 

pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu respectarea normelor 

în vigoare. Medicul trebuie să aibă un minimum de 60 de ore 

de educaţie medicală continuă în domeniul adicţiilor sau să 

facă dovada unei experienţe de minimum 6 luni în lucrul cu 

persoane consumatoare de droguri. 

b) Psihologul este 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. 

c) Asistentul social este 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Centre de dezintoxicare 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele 

profesionale: 

Centrul are angajat cu normă întreagă: un medic psihiatru, un 

psiholog, un asistent social, asistenţi medicali, infirmieri. 

a) Medicul este absolvent al unei instituţii de învăţământ 

superior cu diplomă de licenţă în medicină, cu specialitatea 

psihiatrie, membru al Colegiului Medicilor din România. 

 

b) Psihologul este absolvent al unei instituţii de învăţământ 

superior cu diplomă de licenţă în psihologie sau asimilată, cu 

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. 

b) Medic psihiatru - absolvent al unei instituţii de 

învăţământ superior cu diplomă de licenţă în medicină, cu 

specializare în psihiatrie, este 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 minim 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, este 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 



atestat de liberă practică pentru una dintre următoarele 

specialităţi profesionale: psihologie clinică, consiliere 

psihologică sau psihoterapie, conform normelor în vigoare. Se 

asigură un psiholog pentru fiecare 6-8 beneficiari. 

 

 

 

c) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de 

învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, 

membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 

România. Se asigură un asistent social pentru fiecare 10-12 

beneficiari. 

 

 

d) Asistentul medical este membru al Colegiului Asistenţilor 

Medicali, cu drept de liberă practică. Se asigură un asistent 

medical pentru fiecare 6 beneficiari. Prezenţa asistenţilor 

medicali în secţie este continuă, asigurată prin lucrul în ture, 

în condiţiile legii. 

e) Infirmier cu studii medii; se asigură un infirmier pentru 

fiecare 20 de beneficiari. 

 

7. Centrul de reducere a riscurilor asociate consumului de 

droguri 

Criterii minime privind structura de personal şi competenţele 

profesionale: 

Centrul are angajat cu normă întreagă: un psiholog şi un 

asistent social. 

 

a) Psihologul este 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. 

 

 

 

 

b) Asistentul social este absolvent al unei instituţii de 

învăţământ superior cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, 

membru al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali din 

România. 

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. 

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 minim 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. 

 

 

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) Asistentul 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. 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 

specializare în specializarea 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. 

 

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 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 asistenta 

sociala, 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 diploma de licenţă în medicina, specialitatea 

pediatrie sau psihiatrie pediatrică, 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. 

 

 


