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LEGE 

privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale 

 

CAP. I 

Dispoziţii generale 

 

Art. 1 – (1)  Prezenta lege reglementează asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.  

(2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii 

sociale care funcţionează pe teritoriul României.  

 

Art. 2 – (1) Calitatea în domeniul serviciilor sociale reprezintă ansamblul de cerinţe şi condiţii pe care 

trebuie să le îndeplinească furnizorii de servicii sociale, denumiţi în continuare furnizori şi serviciile 

sociale, denumite în continuare servicii, pentru a răspunde nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor.  

(2) Calitatea serviciilor sociale reprezintă o preocupare permanentă pentru toţi furnizorii de servicii 

sociale, pentru personalul acestora, precum şi pentru autorităţile statului.  

 

Art. 3 – (1) Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, drepturile şi 

interesele acestuia fiind prioritare. 

(2) Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale presupune un proces continuu de analiză, 

evaluare, monitorizare şi control din partea autorităţilor statului şi a furnizorilor, care se realizează în 

baza unui set de criterii, indicatori şi standarde de calitate ce definesc cerinţele si condiţiile de asigurare 

a calităţii. 

 

Art. 4 –(1) Acreditarea este parte a asigurării calităţii şi reprezintă un proces de certificare a respectării 

criteriilor, indicatorilor şi standardelor de calitate reglementate. 

(2)  În domeniul serviciilor sociale, se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile acordate de aceştia. 

(3) Acreditarea furnizorilor şi a serviciilor înfiinţate reprezintă o condiţie obligatorie de eligibilitate 

pentru finanţarea din surse publice şi private, precum şi din fonduri structurale şi alte fonduri 

internaţionale.  

(4) Procesul de acreditare are în vedere utilizarea de proceduri de evaluare şi monitorizare a îndeplinirii 

criteriilor, indicatorilor şi standardelor de calitate . 

(5) Procesul de acreditare al furnizorilor şi serviciilor  demarează numai la cererea furnizorului. 
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(6) Criteriile, indicatorii şi standardele de calitate reprezintă instrumentele în baza cărora se evaluează 

şi certifică atingerea unui anume nivel de calitate şi sunt stabilite în funcţie de: 

a) tipurile serviciilor acordate; 

b) categoriile de beneficiari ; 

c) calitatea şi performanţa serviciului.  

(7) Evaluarea serviciilor priveşte eficienţa şi eficacitatea activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile 

beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate şi stabileşte nivelul de calitate şi performanţă.  

(8) Nivelul de referinţă al calităţii serviciului se stabileşte prin standarde minime de calitate. Nivelul de 

excelenţă al serviciului se stabileşte în baza unor indicatori de performanţă care exced nivelul de 

referinţă. 

(9) Evaluarea furnizorilor se realizează în baza unor criterii de acreditare care evidenţiază atât 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege care conferă dreptul de a fi furnizor de servicii sociale, cât şi 

capacitatea furnizorului de a înfiinţa, administra şi acorda servicii de calitate. 

 

Art. 5- (1) Pentru a acorda servicii sociale în România, furnizorii publici şi privaţi sunt obligaţi să fie 

acreditaţi în condiţiile prezentei legi. 

(2) Acreditarea furnizorului, evaluat conform prevederilor art.4 alin.(9), se atestă prin certificat de 

acreditare. 

(3) Acreditarea furnizorului, atestată prin certificat de acreditare, ofera dreptul acestuia de a fi eligibil 

pentru finanţare din fonduri publice, private, fonduri structurale sau alte fonduri internaţionale în 

scopul înfiinţării, organizării şi acordării serviciilor sociale, precum şi al dezvoltării serviciilor 

acreditate pe care furnizorul le administrează.  

 

Art. 6 - (1) Pentru a funcţiona pe teritoriul României, serviciile sociale trebuie să fie acreditate în 

condiţiile prezentei legi. 

 (2) Acreditarea serviciilor recunoaşte îndeplinirea standardelor minime de calitate şi se atestă prin 

licenţa de funcţionare. 

(3) La solicitarea expresă a furnizorului, pentru serviciile acordate de acesta, se evaluează performanţa 

serviciului care oferă dreptul de încadrare a serviciului în nivele de excelenţă. 

(4) Nivelele de excelenţă se clasifică pe patru paliere graduale, palierul de bază fiind reprezentat de 

standardul minim de calitate care califică serviciul pentru clasa IV, clasa I reprezentând cel mai înalt 

nivel. 
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(5) Nivelele de excelenţă se evidenţiază printr-o siglă distinctivă, acordată în funcţie de cele patru clase 

definite la alin.(4).  

(6) Încadrarea în nivele de excelenţă constituie: 

a) un criteriu la stabilirea, după caz, a cuantumului contribuţiei datorate de beneficiar; 

b) un criteriu în cadrul procedurilor de evaluare şi selecţie pe bază competitivă, organizate pentru 

acordarea de finanţare din fonduri publice şi private, fonduri structurale sau alte fonduri internaţionale, 

în funcţie de obiectivele programului şi decizia autorităţii finanţatoare.  

 

Art. 7 - Scopul prezentei legi este de a contribui la: 

a) respectarea drepturilor beneficiarilor de servicii; 

b) asigurarea, menţinerea şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor; 

c) promovarea celor mai bune practici, a performanţei, precum şi a concurenţei între furnizori;  

d) facilitarea accesului beneficiarilor la servicii; 

e) asigurarea tratamentului egal şi nediscriminatoriu al beneficiarilor; 

f) asigurarea gestionării eficiente a fondurilor publice, precum şi a resurselor umane şi materiale 

utilizate în scopul acordării serviciilor; 

g) respectarea principiului transparenţei privind calitatea serviciilor. 

 

 

CAP. II 

Procesul de acreditare 

 

Art. 8 – Persoanele fizice şi juridice care, conform prevederilor legale în vigoare pot fi furnizori, au 

dreptul de a funcţiona şi acorda servicii sociale pe teritoriul României numai dacă deţin certificat de 

acreditare ca furnizor de servicii sociale şi licenţe de funcţionare pentru serviciile acordate, eliberate în 

condiţiile prezentei legi. 

  

Art. 9 - (1) Acreditarea furnizorului presupune următoarele etape: 

a) evaluarea furnizorului, în baza criteriilor de acreditare a furnizorilor; 

b) aprobarea sau respingerea acreditării furnizorului; 

c) eliberarea certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale; 
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d) înregistrarea furnizorului în Registrul electronic unic al furnizorilor acreditaţi şi al serviciilor 

sociale, constituit conform prevederilor legale în vigoare şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei 

şi Protecţiei Sociale; 

e) monitorizare respectării criteriilor de acreditare. 

(2) Evaluarea criteriilor de acreditare se realizează în baza documentaţiei prevăzută în normele 

metodologice de aplicare a prezentei legi. Periodic, respectiv o dată la 5 ani, furnizorul acreditat are 

obligaţia să facă dovadă îndeplinirii criteriilor care au stat la baza obţinerii acreditării. 

(3) Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale se acordă pe perioadă nedeterminată, sub 

rezerva monitorizării îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin.(2). 

(4) În situaţia în care, în primii 3 ani de la data eliberării certificatului de acreditare, furnizorul nu a 

înfiinţat, administrat şi acordat servicii sau serviciile înfiinţate nu au fost acreditate, acreditarea 

furnizorului este retrasă din oficiu şi acesta este radiat din Registrul electronic unic al furnizorilor 

acreditaţi şi al serviciilor sociale. 

(5) În cazul în care furnizorul nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin.(2), se aplică sancţiunile 

prevăzute de prezenta lege. 

(6) În situaţia în care se constată că furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile în baza cărora a fost 

eliberat certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, acreditarea se retrage din oficiu, iar 

furnizorul se radiază din Registrul electronic unic al furnizorilor acreditaţi şi al serviciilor sociale. 

(7) De la data retragerii acreditării, furnizorul poate depune o nouă solicitare de acreditare după o 

perioada de minimum 2 ani.  

 

Art. 10 - (1) Acreditarea serviciului social presupune următoarele etape: 

a) evaluarea serviciului în baza standardelor minime de calitate; 

b) aprobarea sau respingerea acreditării serviciului; 

c) eliberarea licenţei de funcţionare provizorie; 

d) eliberarea licenţei de funcţionare;   

e) înscrierea serviciului în Registrul electronic unic al furnizorilor acreditaţi şi al serviciilor sociale; 

f) monitorizarea respectării standardelor minime de calitate. 

(2) Pentru a solicita acreditarea serviciilor, furnizorul trebuie să deţină obligatoriu certificat de 

acreditare ca furnizor de servicii sociale şi să înainteze documentaţia prevăzută în normele 

metodologice de aplicare a prezentei legi.  

(3) Licenţa de funcţionare provizorie se eliberează pe o perioadă de maximum 1 an, în baza verificării 

documentaţiei prevăzute la alin.(2).  



PROIECT 

 5 

(4) Licenţa de funcţionare se eliberează pe o perioadă de maxim  5 ani, în urma evaluării în teren a 

respectării standardelor minime de calitate, efectuată în cadrul perioadei de maxim 1 an de licenţiere 

provizorie. 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin.(4), licenţa de funcţionare se eliberează pe o perioadă de maxim 

3 ani pentru serviciile din domeniul protecţiei copilului.  

(6) Perioada de acordare a licenţei de funcţionare provizorie se include în perioada de acordare a 

licenţei de funcţionare. 

(7) În cazul în care, la expirarea perioadei pentru care s-a acordat licenţa de funcţionare provizorie, se 

constată la evaluarea în teren că serviciul nu îndeplineşte standardele minime de calitate, nu se 

reînnoieşte licenţa de funcţionare, iar serviciul se radiază din Registrul electronic unic al furnizorilor 

acreditaţi şi al serviciilor sociale. 

(8) În situaţia în care, după acordarea licenţei de funcţionare, în cadrul procesului de monitorizare, sau 

în urma acţiunilor de control, se constată că nu mai sunt îndeplinite standardele minime de calitate care 

au stat la baza acreditării serviciului se aplică sancţiunile, precum şi măsurile de suspendare şi retragere 

a licenţei de funcţionare şi după caz, serviciul se radiază din Registrul electronic unic al furnizorilor 

acreditaţi şi al serviciilor sociale. 

(9) Înainte de expirarea perioadei pentru care s-a acordat licenţa de funcţionare, furnizorul solicită 

reacreditarea serviciului. 

 

Art. 11 – (1)  Pe lângă standardele minime de calitate, a căror respectare conferă serviciului dreptul de 

funcţionare, furnizorii pot solicita evaluarea calităţii serviciilor acordate în scopul stabilirii nivelelor de 

excelenţă . 

(2) Procesul de evaluare a serviciilor pentru stabilirea nivelelor şi încadrarea în clase de excelenţă 

presupune următoarele etape: 

a) evaluarea serviciilor în baza indicatorilor de performanţă; 

b) stabilirea nivelelor de excelenţă, exprimate în cele patru clase prevăzute la art.6 alin.(4); 

c) înscrierea clasei în Registrul electronic unic al furnizorilor acreditaţi şi al serviciilor sociale; 

d) monitorizarea respectării indicatorilor de performanţă. 

( 3) În cazul în care, furnizorul înaintează cererea de evaluare a nivelului de excelenţă odată cu cererea 

de acreditare a serviciului, evaluarea acestuia se realizează atât în baza standardelor minime, cât şi a 

indicatorilor de performanţă.  

(4) În situaţia în care, în cadrul procesului de monitorizare sau, după caz, în urma acţiunilor de control, 

se constată că nu mai sunt îndepliniţi indicatorii de performanţă care au stat la baza încadrării într-unul 
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din nivelele de excelenţă, încadrarea în clasă se revizuieşte şi se înscrie în mod corespunzător în 

Registrul electronic unic al furnizorilor acreditaţi şi al serviciilor sociale. 

 

Art. 12  - (1) Pentru obţinerea licenţei de funcţionare a serviciilor, precum şi pentru încadrarea în 

nivele de excelenţă, se înaintează o cerere distinctă pentru fiecare tip de serviciu. 

(2) Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare se tipăresc în 

formate standard, cu semne distinctive de identificare. 

  

Art. 13 – (1) Criteriile de acreditare, standardele minime de calitate, precum şi indicatorii de 

performanţă se aprobă prin ordin al minstrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi, după caz, al 

conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale care au atribuţii de reglementare şi/sau 

organizare a unor anumite tipuri de servicii sociale. 

(2) La elaborarea criteriilor de acreditare a furnizorilor se au în vedere, în principal, următoarele 

aspecte: 

a) date de identificare privind furnizorul; 

b) cunoştinţe în managementul serviciilor sociale; 

c) obligaţii prevăzute de lege privind administrarea şi finanţarea serviciilor. 

(3) La elaborarea standardelor minime de calitate se au în vedere, în principal, următoarele aspecte: 

a) scopul serviciilor şi specificul activităţilor derulate; 

b) nevoile beneficiarilor şi aşteptările acestora; 

c) calitatea vieţii şi  siguranţa beneficiarilor. 

d) calitatea managementului şi competenţa  personalului de specialitate; 

e) respectarea disciplinei economico-financiare. 

(4) La elaborarea indicatorilor de performanţă, se au în vedere eficienţa şi eficacitatea serviciului 

raportate la aspectele prevăzute la alin.(3), precum şi calitatea mediului ambiental şi de viaţă asigurat 

beneficiarilor. 

 

Art. 14 - (1) Pentru evaluarea şi stabilirea nivelelor de excelenţă se percepe o taxă, plătită de furnizor 

odată cu înaintarea cererii.  

(2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi 

protecţiei sociale. 

(3) Sumele obţinute din încasarea taxelor prevăzute la alin.(1) se constituie venit la bugetul de stat. 
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CAP. III 

Evaluarea, certificarea şi controlul îndeplinirii condiţiilor de acreditare 

 

SECŢIUNEA 1 

Atribuţiile compartimentului  

de certificare a calităţii în domeniul serviciilor sociale 

 

Art. 15 – (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale , prin structurile sale, este responsabil de 

organizarea, coordonarea, implementarea şi controlul măsurilor de asigurare a calităţii în domeniul 

serviciilor sociale.  

(2) În structura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale se constituie  un compartiment de 

specialitate, la nivel de direcţie, pentru certificarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, denumit în 

continuare direcţia de certificare a calităţii. 

(3) În înţelesul prezentei legi, certificarea calităţii cuprinde elaborarea criteriilor, indicatorilor şi 

standardelor, organizarea şi derularea procesului de acreditare, precum şi elaborarea metodologiilor, 

procedurilor şi instrucţiunilor aferente acestora.   

 

Art. 16 –  (1) Direcţia de certificare a calităţii are în componenţă personal care funcţionează la nivel 

central şi la nivel judeţean şi al Mun. Bucureşti, după cum urmează: 

(2) La nivel central, direcţia de certificare a calităţii cuprinde două compartimente distincte, 

specializate în: 

a) elaborarea criteriilor de acreditare a furnizorilor, standardelor minime de calitate, a indicatorilor de  

performanţă, procedurilor şi instrumentelor de evaluare şi monitorizare; 

b) analiza şi verificarea documentaţiei de solicitare a acreditării, a rapoartelor de evaluare şi  

monitorizare pentru certificarea îndeplinirii condiţiilor de acreditare, precum şi pentru încadrarea în 

nivelele de excelenţă. 

(3) Pentru efectuarea activităţilor de evaluare şi monitorizare în teren a îndeplinirii condiţiilor 

prevăzute de lege în vederea acreditării, la nivel judeţean activează minim 2 persoane.  

 

Art. 17 - (1) Principalele atribuţii ale direcţiei de certificare a calităţii sunt următoarele: 

a) elaborează procedurile din cadrul procesului de acreditare, instrucţiuni şi ghiduri metodologice, 

materiale informative; 
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b) elaborează/revizuieşte criteriile, indicatorii şi standardele pentru acreditarea furnizorilor şi 

serviciilor, precum şi pentru recunoaşterea nivelelor de excelenţă ale acestora; 

c) evaluează şi monitorizează îndeplinirea condiţiilor de acreditare prevăzute de lege şi întocmeşte 

rapoartele de evaluare în teren, prin personalul care activează la nivel teritorial; 

d) primeşte şi analizează documentaţia prevăzută de lege în vederea acreditării furnizorilor şi 

serviciilor, precum şi a încadrării în nivele de excelenţă, emite deciziile şi eliberează certificatul de 

acreditare ca furnizor de servicii sociale, licenţa de funcţionare a serviciilor şi încadrează serviciul în 

clasa corespunzătoare nivelului de excelenţă; 

e) relaţionează permanent cu furnizorii în scopul eficientizării derulării procesului de acreditare, 

asigură consiliere şi îndrumare metodologică; 

f) analizează propunerile  de suspendare sau retragere a acreditării şi emite decizii în acest sens; 

g) administrează Registrul electronic unic al furnizorilor acreditaţi şi serviciilor sociale.  

(2) Responsabilitatea privind conţinutul rapoartelor de evaluare şi de monitorizare, precum şi a 

recomandărilor efectuate, aparţine persoanelor care le-au întocmit şi semnat.  

(3) La elaborarea criteriilor de acreditare, a standardelor minime de calitate şi a indicatorilor de 

performanţă, direcţia de certificare a calităţii colaborează cu furnizorii de servicii sociale publici şi 

privaţi. 

 

Art. 18 – (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor la deciziile privind acreditarea serviciilor sociale, 

suspendarea sau retragerea acreditării, se constituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor formată din 

experţi din cadrul direcţiilor de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu 

atribuţii în reglementarea serviciilor sociale, precum şi din cadrul direcţiilor de specialitate în domeniul 

juridic şi financiar. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi 

componenţa nominală a acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale. 

 

Art. 19 – În situaţia în care, obiectul contestaţiei îl reprezintă rapoartele de evaluare în teren prevăzute 

la art.17 alin.1 litera c), verificarea  condiţiilor de acreditare sau a aspectelor  semnalate în contestaţie 

se realizează de personalul care funcţionează în cadrul aparatului central al direcţiei de certificare a 

calităţii, în colaborare cu inspectorii sociali. 
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SECŢIUNEA 2 

Atribuţiile inspectorilor sociali   

în domeniul acreditării serviciilor sociale 

 

Art. 20 – Monitorizarea respectării criteriilor de acreditare, standardelor minime de calitate şi a 

indicatorilor de performanţă, precum şi controlul în domeniul serviciilor sociale se realizează de către 

inspectorii sociali. 

 

Art. 21 – (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor de monitorizare şi control,  la solicitarea direcţiei de 

certificare a calităţii, inspectorii sociali au obligaţia: 

a) de a planifica anual misiunile de control, în conformitate cu termenele prevăzute de lege; 

b) de a efectua, în termenele prevăzute de lege, activităţile de monitorizare privind respectarea 

condiţiilor de acreditare;   

c)   de a elabora rapoartele de monitorizare şi control şi de a le înainta direcţiei de certificare a calităţii; 

d) de a dispune măsuri de remediere a neregulilor constatate, cu termene şi responsabilităţi precise; 

e) de a aplica sancţiunile prevăzute de lege, în caz de nerespectare a prevederilor legale în domeniu; 

f) de a propune direcţiei de certificare a calităţii suspendarea sau retragerea acreditării şi de a aplica 

măsurile stabilite prin decizia de suspendare sau retragere. 

(2) În cadrul procesului de monitorizare, în baza ghidului metodologic de evaluare şi monitorizare a 

îndeplinirii standardelor minime de calitate, inspectorii sociali efectuează  rapoartele de evaluare care 

se transmit direcţiei de certificare a calităţii în vederea reacreditării serviciilor sociale.  

(3) Inspectorii sociali pot demara acţiuni de control în regim de urgenţă, la sesizarea direcţiei de 

certificare a calităţii, a beneficiarilor de servicii sociale sau a altor persoane fizice sau juridice. 

 

Art. 22 – În situaţiile în care, pentru realizarea atribuţiilor de monitorizare şi control derulate de 

inspectorii sociali, se impune o expertiză specifică, personalul direcţiei de certificare a calităţii 

completează echipele de inspecţie. 

 

Art. 23 – Activităţile de control privind respectarea criteriilor de acreditare, standardelor minime de 

calitate şi indicatorilor de performanţă se realizează în baza unor ghiduri standard, elaborate de către 

direcţia de certificare a calităţii şi aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 

sociale. 
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SECŢIUNEA 3 

 

Suspendarea şi retragerea acreditării 

 

Art. 24 - (1) Retragerea  acreditării furnizorului, precum şi suspendarea sau retragerea acreditării 

serviciului social se dispun numai după ce, urmare constatărilor din cadrul acţiunilor de evaluare, 

monitorizare şi control, au fost efectuate recomandări şi acordate termene de remediere a neregulilor 

constatate şi au fost, după caz, aplicate sancţiunile prevăzute de lege.  

(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) , suspendarea sau retragerea acreditării serviciului şi, după 

caz, retragerea acreditării furnizorului, se dispun în regim de urgenţă în situaţia în care, în cadrul 

serviciilor administrate de furnizor, se constată aspecte care atentează la viaţa şi siguranţa 

beneficiarilor.  

 

Art. 25 – (1) Suspendarea acreditării serviciului reprezintă interzicerea funcţionării acestuia pe o 

perioadă determinată. 

(2) Decizia privind suspendarea acreditării serviciului se emite în situaţia în care nu sunt respectate: 

a) termenele limită notificate  pentru  remedierea neregulilor constatate; 

b) situaţiile prevăzute la art. 24 alin.(2); 

c) neacceptarea controlului sau refuzul colaborării cu organele de control în efectuarea acestuia. 

 

Art. 26 - (1) Retragerea acreditării serviciului  reprezintă  interzicerea funcţionării acestuia. 

(2) Retragerea acreditării serviciului se dispune:  

a) dacă la expirarea termenului de suspendare nu au fost remediate situaţiile care au condus la măsura  

respectivă; 

b) dacă, din cauza  gravităţii faptelor constate, se apreciază că măsura de suspendare nu se justifică, 

pentru situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (2). 

 

Art. 27 - (1) Retragerea acreditării furnizorului reprezintă pierderea dreptului acestuia de a înfiinţa, 

organiza şi acorda servicii sociale.  

(2) Retragerea acreditării furnizorului se dispune : 

a) în situaţia în care furnizorul nu mai îndeplineşte criteriile care au stat la baza acreditării; 

b) în situaţia prevăzută la art. 24 alin.(2). 
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Art. 28 Deciziile privind suspendarea şi/sau retragerea acreditării se pot contesta la Comisia de 

soluţionare a contestaţiilor, precum şi în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

CAP. IV 

Răspunderea juridică 

 

Art. 29 – Acordarea de servicii sociale de către persoanele fizice şi juridice neacreditate conform 

prevederilor prezentei legi  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei  

la 20.000 lei. 

 

Art. 30 - Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: 

a) nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) al art. 6, cu amendă de la  5.000 lei la10.000 lei. 

b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin.(2) al art. 9, cu amendă de la 500 la 1000 lei. 

c) nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin.(1) al art. 35, cu amendă de la 200 - 500 lei. 

d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la litera b) de la art. 34, cu amendă de la 100 - 500 lei. 

 

Art. 31 -(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la art.29 şi 

art. 30 se fac de către inspectorii sociali. 

(2)  Sumele obţinute din aplicarea amenzilor se constituie venit la bugetul de stat. 

(3) Cuantumul amenzilor contravenţionale se poate actualiza cu rata inflaţiei prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

Art. 32 – În situaţia în care, în cadrul acţiunilor de evaluare, monitorizare şi control, se constată fapte 

care intră sub incidenţa penală, sunt sesizate organele competente. 

 

Art. 33 - Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CAP. V 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

 

Art. 34 – Furnizorii au obligaţia: 

a) de a respecta şi aduce la îndeplinire prevederile legale privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale; 

b) de a respecta recomandările inspectorilor sociali, precum şi cele ale direcţiei de certificare a  

calităţii, formulate în cadrul procesului de acreditare;  

c) de a elabora propriile proceduri în vederea asigurării calităţii serviciilor acordate şi de a asigura  

monitorizarea şi controlul intern privind aplicarea acestora. 

 

Art. 35 - (1) Furnizorii acreditaţi conform Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale 

aprobată prin H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare 

a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a depune 

cererile de acreditare în vederea eliberării certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale şi a 

licenţei de funcţionare a serviciilor acordate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 

(2) Pentru furnizorii care se încadrează în situaţia prevăzută la alin. (1), evaluarea în vederea acreditării 

furnizorului şi serviciilor conform prevederilor prezentei legi se realizează până la data de 31 

decembrie 2014. 

(3) Până la data eliberării, în condiţiile alin. (2), a certificatului de acreditare şi a licenţei de 

funcţionare, perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform prevederilor H.G. 

nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a 

furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte din oficiu. 

 

Art. 36 – Dispoziţiile art.29 şi 30, cu excepţia literei c) a art.30, se aplică furnizorilor prevăzuţi la art. 

35 numai în cazul în care faptele contravenţionale sunt constatate ulterior datei la care aceştia au fost 

acreditaţi în condiţiile prezentei legi.  
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Art. 37 –  (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, încheie un protocol cu Agenţia 

Naţională pentru Prestaţii Sociale pentru preluarea, prin transfer, de la nivelul structurilor 

deconcentrate ale acesteia, a personalului care asigură activităţile secretariatului tehnic al comisiilor 

judeţene de acreditare şi al comisiei Mun.Bucureşti, înfiinţate şi organizate conform prevederilor H.G. 

nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor 

de servicii sociale.  

(2) Persoanele transferate în condiţiile alin.(1) realizează activităţile de evaluare în teren a îndeplinirii 

condiţiilor de acreditare prevăzute de lege; numărul efectiv al personalului transferat se stabileşte în 

funcţie de numărul de furnizori, precum şi cel al serviciilor sociale acordate la nivelul fiecărui judeţ şi 

al Mun. Bucureşti. 

 

Art. 38 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2012, cu excepţia dispoziţiilor alin.(2) al 

art.15, lit. a) şi b) ale art. 17 şi ale alin.(1) al art. 41 care intră în vigoare la data publicării prezentei legi 

în Monitorul Oficial al României, Partea I 

 

Art. 39- În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale organizează direcţia de certificare a calităţii. 

 

Art. 40 - De la data publicării prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

elaborează: 

a) în termen de 45 de zile, normele metodologice de aplicare a prezentei legi care se aprobă prin 

Hotărâre a Guvernului; 

b) iar în termen de 6 luni, criteriile de acreditare, standardele minime de calitate şi indicatorii de 

performanţă care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. 

 

Art. 41 – (1)  La data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I , se abrogă : 

a) art.114 -117 şi alin.(5) al art.148 din Legea nr.272/2004 privind protectia şi promovarea drepturilor  

copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.557/2004, cu modificările ulterioare; 

b) alin.(4) al art.23, art. 25^2 , litera c) a alin. (1) de la art.29 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în familie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 

mai 2003, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.95/2003 publicată în Monitorul 
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Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr.180/2004 publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.457 din 21 mai 2004; 

c) alin. (6) al art.51 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) Hotărârea Guvernului nr.1440/2004 privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a 

serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a 

copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi publicată în  Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.873 din 24 septembrie 2004, cu modificările ulterioare; 

e) litera j) a art.6 din O.U.G. nr.130/2006 privind Inspecţia  Socială publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.1056 din 30 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.211/2007. 

f) punctele 24^6, 24^11 şi 88 ale art.3 din Hotararea Guvernului nr.11/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, se abrogă:  

a) Hotărârea Guvernului nr.1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de 

acreditare a furnizorilor de servicii sociale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.682 

din 29 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) alin.(6) al art.11, alin. (1)-(3) ale art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile 

sociale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.619 din 30 august 2003, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.515/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 861 din 4 decembrie 2003, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.86/2004 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 488/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1078 din 

19 noiembrie 2004;  

c) orice alte dispozitii contrare. 

 

Art. 42 - (1) Alineatul (5) al articolului 51 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 

ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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 ”(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinţează şi funcţionează ca structuri cu sau fără 

personalitate juridică, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, sub 

îndrumarea metodologică a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.” 

(2) Alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.619 din 30 august 2003, aprobată cu modificări 

şi completări prin  Legea nr.515/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 

4 decembrie 2003, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr.86/2004 publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 30 august 2004, aprobată cu modificări şi 

completări prin  Legea nr. 488/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1078 din 

19 noiembrie 2004 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”(1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, cu excepţia 

celor de tip pilot, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale.” 

 


