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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și 

funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Potrivit prevederilor art.113 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, regulamentele-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi structura orientativă de personal 

a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, urmând ca regulamentul propriu fiecărui serviciu public 

specializat, organigrama şi statul de funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului 

județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

 

Având în vedere faptul că legea menționată a adus modificări în ceea ce privește atribuțiile și structura 

serviciilor publice de asistență socială organizate în subordinea consiliului județean/consiliului local 

sau în cadrul aparatului de specialitate al primarului, MMFPSPV îi revin următoarele responsabilități: 

• revizuirea regulamentului-cadru al serviciului public de asistență socială de la nivelul 

municipiului și orașului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.90/2003; 

• revizuirea regulamentului-cadru al serviciului public de asistență socială de la nivelul județului 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1434/2004; 

• elaborarea  regulamentului-cadru al serviciului public de asistență socială de la nivelul 

comunei, organizat ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului. 

 

După 3 ani de la intrarea în vigoare a Legii asistenței sociale nr.292/2011, se constată faptul că nu 

toate autoritățile administrației publice locale au adoptat hotărârile de consiliul local/județean în 

aplicarea prevederilor Legii nr.292/2011. Principalele  aspecte de nerespectare a prevederilor 

legislației în vigoare, constatate în procesul de acreditare, sunt următoarele: 

1. nerespectarea prevederilor art. 113-115 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, conform 

cărora autoritățile administrației publice locale furnizează serviciile sociale numai prin serviciul public 

de asistență socială înființat după caz în subordinea consiliului județean, a consiliului local sau, în 

cazul comunelor, în aparatul de specialitate al primarului; prin urmare, centrele de servicii sociale 

funcționează (potrivit art.41 Legea asistenței sociale nr.292/2011) numai în cadrul sau în subordinea 

serviciului public de asistenţă socială și nu în directa subordine a consiliului local/județean sau în 

coordonarea altor structuri decât serviciul public de asistență socială. 

2. nerespectarea obligației de înființare a serviciilor publice de asistență socială la nivel de 

direcție în situația UAT municipiu/oraș. Din 186 de SPAS la nivel de oraș/municipiu, mai mult de 

jumătate -  ar rezulta din analiza registrului furnizorilor acreditați, că funcționează ca și 

compartimente/servicii în aparatul de specialitate al primarului. 

 

Potrivit legii, toate UAT ar trebui să înființeze SPAS pentru realizarea atribuțiilor prevăzute de lege în 
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ceea ce privește serviciile sociale și beneficiile de asistență socială. Și cu toate acestea, deși SPAS au 

obligația realizării atribuțiilor privind furnizarea serviciilor sociale, cel puțin a pachetului minim de 

servicii de asistență comunitară (reprezentat de evaluarea nevoilor sociale ale comunității, întocmirea 

planului inițial de intervenție, servicii de informare și consiliere a comunității, realizarea măsurilor de 

prevenire a marginalizării sociale, etc., până la data de 09.06.2015, numai 868 de SPASuri au depus 

cereri de solicitare a acreditării, iar 786 dintre acestea fiind soluționate. Dacă la nivelul județelor și al 

Municipiului București toate DGASCP și DGMB au solicitat și obținut acreditarea ca furnizor de 

servicii sociale, potrivit noii proceduri, la nivelul municipiilor, orașelor și comunelor numai 26% au 

solicitat și numai 23% au obținut acreditarea  până la data de 09 iunie 2015. Numai 821 din 3181, 

respectiv numai 26% au depus cereri de acreditare ca furnizori de servicii sociale și au primit 

acreditarea 738 din 3181, respectiv, numai 23%. La nivelul orașelor și municipiilor, aproape 60% au 

solicitat și obținut acreditarea. 

  

Principala motivație invocată de reprezentații SPAS-urilor este lipsa resurselor umane, iar unul dintre 

criteriile pe care trebuie să îl îndeplinească în vederea acreditării este reprezentat de resursa umană, 

respectiv de personal calificat în domeniul asistenței sociale/managementului serviciilor sociale sau cu 

experiență în domeniul managementului serviciilor sociale. 

 

Potrivit prevederilor HG nr.1434/2004, Directorul DGASPC constată contravenţiile şi propune 

aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, ceea ce este în contradicție cu atât cu prevederile   art.135 alin.(3) din Legea nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului conform cărora responsabilitatea 

constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor este partajată între mai multe instituții (Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, consiliul judeţean, respectiv consiliul local al sectorului 

municipiului Bucureşti), cât și cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011 conform cărora 

DGASPC nu are atribuții de control, acestea fiind reglementate exclusiv în sarcina inspectorilor 

sociali. 

Prin urmare, proiectul hotărârii de Guvern propune eliminarea acestor atribuții din regulamentul cadru 

de organizare al direcției generale de asistență socială și protecția copilului. De altfel, prevederea 

referitoare la exercitarea controlului de către consiliul județean (și nu de către DGASPC) asupra 

SPAS-urilor municipale și la nivel de comună este în contradicție cu principiul autonomiei locale 

reglementat de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. 

 

2. Schimbări preconizate 

Pentru a veni în sprijinul autorităților administrației publice locale în demersurile acestora de a se 

conforma cu prevederile legii în ceea ce privește organizarea activităților ce le revin privind 

managementul unitar al serviciilor sociale, prestarea acestora prin structurile specializate, colaborarea 

dintre DGASPC/SPAS și compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale, etc., 

propunem ca soluție legislativă, elaborarea unui singur proiect de hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea celor trei regulamente-cadru de organizare și funcționare, a structurii orientative de 

personal, precum și a unor termene tranzitorii, necesare adoptării de către autoritățile administrației 

publice locale, a actelor normative necesare conformării cu prevederile legii. 

 

2. Alte informaţii 

Odată cu adoptarea primei legi cadru a asistenței sociale, în anul 2001 (Legea nr.705/2001) s-au pus 

bazele structurării construcției instituționale a sistemului național de asistență socială având ca cei mai 
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importanți piloni reglementarea înființării serviciilor publice de asistență socială la nivel de județ, 

municipiu, oraș (termen de înființare, prin HG 90, 31 martie 2003) cu atribuții în evaluarea nevoilor 

persoanei, familiei, comunității, acordarea de prestații și servicii sociale, partajarea responsabilității 

între nivelul central și local, recunoașterea organizațiilor neguvernamentale ca furnizori de servicii 

sociale, mecanismele de asigurare a finanțării, de asigurare a calității, nomenclatorul serviciilor, etc.  

Chiar din această primă construcție instituțională MMFPSPV i-a revenit responsabilitatea elaborării 

politicii de asistenţă socială, a stabilirii strategia naţională de dezvoltare în domeniu, în colaborare cu 

societatea civilă, și a promovării drepturile familiei, copilului, persoanelor singure, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu handicap şi ale oricăror alte persoane aflate în nevoie. 

  

Legea privind sistemul național de asistență socială nr.47/2006 (care înlocuiește Legea nr.705/2001), 

aduce îmbunătățiri în ceea ce privește construcția sistemului, menținând rolul MMFPSPV de 

coordonator al sistemului, consolidând capacitatea serviciilor publice de asistență socială de la nivel 

județean și local, reglementând înființarea Inspecției Sociale, posibilitatea contractării serviciilor 

sociale, mecanismul de incluziune socială, de raportare etc., iar obligația SPAS la nivel de comună 

este reglementată cel puțin prin existența unei persoane desemnate cu aceste atribuții.  

 

În această perioadă (2006-2013) a fost implementată acreditarea furnizorilor de servicii sociale (peste 

3000 de furnizori și peste 6000 de servicii sociale), au fost implementate programe de interes național, 

au fost elaborate strategii naționale de dezvoltare a serviciilor sociale și strategii sectoriale (tineri, 

persoane vârstnice, etc.), a fost înființată inspecția socială care a preluat atribuțiile de control, etc.  

 

Legea asistenței sociale nr.292/2011, a treia lege-cadru din ultimii 15 ani, răspunde schimbărilor 

economice, sociale, culturale și instituționale al societății românești, în primul rând prin măsuri de 

consolidare a sistemului național de asistență socială, structurat în această perioadă.  Rolul MMFPSPV 

de coordonator al sistemului este menținut, iar rolul serviciului publice de asistență socială este 

consolidat, clarificat. Legea prevede obligația înființării serviciului public de asistență socială în 

fiecare unitate administrativ-teritorială (DGASPC/SPAS/COMPARTIMENT). 

 

Principalele noutăți reglementate de Legea nr.292/2011 constau în reiterarea principiului 

subsidiarității prin întărirea responsabilității personale în dezvoltarea propriilor capacități de integrare 

socială şi implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate, încurajarea unei vieți active și 

responsabile, la toate vârstele, complementaritatea dintre beneficiile sociale și serviciile sociale, 

integrarea măsurilor de combatere a sărăciei în cadrul general de acțiuni multidimensionale ale 

procesului de incluziune socială, stabilirea etapelor de parcurs de către autorităților administrației 

publice locale în planificarea strategică a serviciilor sociale și asigurarea acestora în funcție de nevoile 

identificate la nivel local și zonal, clarificarea conceptelor de contractare a serviciilor sociale și 

organizarea instituțională pentru sprijinirea externalizării/contractării, extinderea programului de 

subvenționare și pentru cultele recunoscute de lege, definirea sectorului economiei sociale, 

reglementarea îngrijirii pe termen lung pentru persoanele dependente, unificarea sistemelor de 

evaluare a persoanelor în vederea încadrării într-un grad de invaliditate sau dependență, stabilirea 

procedurii de autorizare administrativă prealabilă, separat pentru furnizori și pentru servicii sociale, 

obligația AAPL să înființeze compartimente de contractare distincte de structura serviciilor publice de 

asistență socială, etc. 
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Implementarea prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011 prin adoptarea regulamentelor cadru a 

SPAS și a structurii orientative de personal va consolida rolul acestora de furnizori de servicii de 

interes public local/județean, va asigura vizibilitatea domeniului social în sectorul administrației 

publice locale, va conduce la valorificarea potențialului furnizorilor privați de servicii sociale, etc., 

conducând astfel la prevenirea situațiilor de marginalizare și excluziune sociale, la creșterea gradului 

de incluziune socială a persoanelor vulnerabile, etc. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent Următorii patru 

ani 

Media pe cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
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ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii -  

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ 

1. Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciului public de asistenţă socială,  publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea  I, nr.81 din  07 februarie 2003. 

2. Hotărârea Guvernului nr.1434.2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  I, 

nr.547 din  21 iulie 2008. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

- acte normative ale autorităților administrației publice locale: HCL/HCJ  

- instrucțiuni ale ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, precum și ale 

conducătorilor autorităților administrației publice centrale  cu atribuții în domeniul serviciilor sociale 

în aplicarea prevederilor art. 3 din proiectul hotărârii a Guvernului. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 
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Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect va fi avizat de către Consiliul Legislativ 

6. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de hotărâre a Guvernului nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 



 7 

 

Faţă de cele prezentate anterior, supunem aprobării prezentul hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a 

structurii orientative de personal. 

 

 

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice 

 

Rovana PLUMB 

 

 

 

Ministrul delegat pentru dialog social 

 Liviu - Marian POP 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

Ministrul dezvoltării regionale  

și administrației publice 

Sevil SHHAIDEH 

 

 

Ministrul finanțelor publice 

Eugen Ordando TEODOROVICI 

 

 

Ministrul justiției 

Robert-Marius CAZANCIUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-dezvoltarii-regionale-i-administratiei-publice

