
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

 

LEGE 

privind aprobarea Statutului special al funcţionarului public denumit inspector social 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

       Activitatea de inspecţie socială se desfăşoară în baza Ordonanței de urgență  a Guvernului nr.113/2011, 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări 

şi completări de Legea nr. 198/2012 şi a Statutului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 151/2012. 

Conform actelor normative menţionate mai sus, activitatea de inspecţia socială constă în: 

 verificarea aplicării legislaţiei în conformitate cu reglementările juridice şi financiare în vigoare, în scopul 

combaterii erorii, fraudei şi corupţiei din sistem; 

 evaluarea periodică a programelor şi a măsurilor iniţiate în domeniul asistenţei sociale; 

 verificarea permanentă a aspectelor ce vizează încălcarea drepturilor sociale şi nerespectarea principiului 

echităţii şi egalităţii tuturor cetăţenilor;  

 întărirea autorităţii statului în raport cu diferiţii actori publici sau privaţi care desfăşoară activităţi în 

domeniul social; 

 suport pentru creşterea calităţii serviciilor sociale oferite de instituţiile care desfăşoară acest gen de 

activităţi; 

 eficientizarea costurilor suportate din bugetul public destinate organizării şi funcţionării serviciilor sociale 

şi acordării beneficiilor de asistenţă socială; 

 furnizarea de informaţii necesare Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

în realizarea coerenţei politicilor sociale din domeniu, precum şi a cadrului legislativ aferent; 

       Potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (2 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 198/2012, funcţia de inspector social face parte din categoria funcţiilor publice 

specifice cu statut special, fiind îndeplinite prevederile art.5 alin.(1) lit. g) din Legea nr.188/1999 privind 

statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora, pot 

beneficia de statute speciale funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul altor servicii 

publice stabilite prin lege.  

       Având în vedere faptul că au fost identificate drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi specifice 

inspectorului social, este necesară iniţierea unui proiect de lege care să reglementeze condiţiile de 

exercitare a atribuţiilor de autoritate de stat, prevăzute de lege în sarcina inspectorului social, altele 

decât cele prevăzute de Legea nr.188/1999. 

       Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială este unica instituţie de control în domeniul asistenţei 

sociale, iar funcţia de inspector social trebuie exercitată de persoane ale căror cunoştinţe (polivalente şi 

pluridisciplinare) şi experienţă profesională, dobândite prin pregătire continuă, le asigură competenţa necesară 

exercitării atribuţiilor stabilite pentru îndeplinirea misiunilor de inspecţie.  

Ocupaţia de inspector social este cuprinsă în Clasificarea ocupaţiilor din România având codul 263512.         



 

Art. 25 din Ordonanța de Uurgență a Guvernului nr. 113/2011 prevede că ”în termen de 120 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Agenţiei, Ministerul Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale va elabora proiectul de lege privind statutul special al funcţionarului public denumit 

inspector social”. 

Necesitatea adoptării unui statut special pentru inspectorul social derivă din prevederile cuprinse în 

Manualul Operaţional al Proiectului : „Modernizarea sistemului de asistenţă socială din România”,(proiect 

susţinut de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD/BM), care are ca obiectiv 

îmbunătăţirea performanţei generale a sistemului românesc de asistenţă socială, prin întărirea 

managementului performanţei, îmbunătăţirea echităţii şi a eficienţei administrative şi reducerea erorilor şi 

fraudei,una dincondiţiile pentru îndeplinirea indicatorilor DLI 17)respectiv ”Adoptarea unui Statut Special al 

inspectorilor sociali ai ANPIS, care modifică rolul şi atribuţiile acesteia în scopul de a-i conferi noi 

competenţe de control”. 

Activitatea desfăşurată de inspectorii sociali implică: 

 competenţe pluridisciplinare ale inspectorului social în domeniul social precum şi domeniile conexe 

acestuia (medical, economic, juridic, managementul organizaţional şi al resurselor umane, etc.); 

 numeroase deplasări ale inspectorului social în alte localităţi decât cele de domiciliu; 

 activitate nenormată (program de lucru prelungit, sărbători legale); 

 confidenţialitatea informaţiilor la care inspectorii sociali au acces; 

 dificultatea şi complexitatea sarcinilor; 

 condiţii deosebite de muncă, risc şi încordare psihică; 

 asumarea responsabilităţii în ceea ce priveşte constatările, recomandările formulate şi semnarea 

proceselor verbale de control, precum şi constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale 

prevăzute de lege; 

 independenţa evaluării situaţiilor constatate în activitatea de control. 

Realizarea activităţii de control este imperios necesar să fie asigurată de un personal bine pregătit 

profesional, cu competenţe şi abilităţi specifice muncii, capabil să acţioneze ca factor al schimbării şi să 

contribuie la îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială, precum şi la armonizarea acestuia cu 

nevoile beneficiarilor în scopul creşterii calităţii vieţii.  

            În acest sens se impune atragerea şi menţinerea în funcţia publică a inspectorilor sociali cu abilităţi, 

aptitudini şi competenţe profesionale care să asigure eficienţa şi eficacitatea activităţii desfăşurate, care să 

acţioneze în interesul persoanei care primeşte beneficii şi servicii sociale şi care să realizeze actul de control la 

standarde de calitate ridicate, iar activitatea acestuia să fie reglementată de drepturi, îndatoriri şi 

incompatibilităţi specifice, stabilite prin statut special. 

           Această cerinţă este justificată de faptul că activitatea de control desfăşurată de inspectorii sociali este 

deosebit de complexă, profilul serviciilor şi beneficiilor sociale controlate este diversificat, tipologia 

beneficiarilor sistemului de asistenţă socială este variată, iar misiunile de control trebuie organizate în funcţie 

de specificitatea domeniului supus verificării. 

           Pe lângă pregătire profesională şi experienţă, inspectorul social trebuie să aibă abilităţi de comunicare, 

dar şi o capacitate adecvată de analiză şi sinteză pentru a redacta rapoartele referitoare la eficienţa 

implementării politicilor şi programelor naţionale. Totodată, trebuie să dispună de flexibilitate şi cunoştinţe 

aprofundate privind principiile calităţii şi standardizării, atunci când controlează serviciile sociale, dar şi 

pentru a garanta drepturile beneficiarilor. 

         Dintre obstacolele semnificative în realizarea calităţii actului de control amintim faptul că inspectorii 

sociali nu sunt pe deplin integraţi în sistemul general al funcţiei publice specifice, precum şi lipsa de motivare 

a acestora de a-şi dezvolta o carieră profesională. 

Având în vedere cele sus menţionate se impune adoptarea Statutului special al funcţionarului public denumit 



 

inspector social care să definească locul inspectorului social în ansamblul funcţiilor publice specifice din 

administraţia publică şi rolul acestuia, ca funcţie publică specifică instituită în sistemul de asistenţă socială.  

1
1
.Proiectul de act normativ transpune legislaţie comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă 

a acestuia: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări preconizate 

          Statutul special al funcţionarului public denumit inspector social va asigura: 

 stabilirea cadrului normativ privind drepturile, îndatoririle şi incompatibilităţile specifice inspectorului 

social;  

 poziţionarea profesională a inspectorilor sociali în ansamblul funcţiilor publice specifice din 

administraţia publică;  

 asumarea responsabilităţii inspectorului social faţă de actul de control;  

 atragerea şi menţinerea în funcţia publică a inspectoriilor sociali cu abilităţi, aptitudini şi competenţe 

profesionale care să asigure eficienţa şi eficacitatea activităţii desfăşurate; 

 armonizarea culturii organizaţionale şi a practicilor profesionale din domeniul de activitate al Inspecţiei 

Sociale cu cele utilizate de organisme similare din ţările membre ale Uniunii Europene; 

 dezvoltarea şi implementarea unui sistem comun de metode, tehnici, practici şi instrumente care să 

permită munca într-o reţea profesională; 

 favorizarea construirii unei identităţi profesionale a inspectorului social, funcţie publică specifică în 

cadrul Inspecţiei Sociale şi dezvoltarea carierei profesionale a acestuia în activitatea de inspecţie 

socială; 

3. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.  

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

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

2
1
. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2
. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Statutul special al funcţionarului public denumit inspector social din cadrul inspecţiei sociale va avea un 

impact social: 

 direct asupra inspectorilor sociali prin: 

- recunoaşterea şi promovarea ocupaţiei de inspector social, funcţie publică specifică în domeniul 

asistenţei  sociale; 

- atragerea şi menţinerea în funcţia publică inspectorii sociali cu abilităţi, aptitudini şi competenţe 

profesionale care să asigure eficienţa şi eficacitatea activităţii desfăşurate; 

- creşterea prestigiului;  



 

 indirect asupra entităţilor inspectate şi a beneficiarilor de prestaţii şi servicii sociale prin realizarea 

unei activităţi de control unitară şi transparentă care să conducă la creşterea calităţii serviciilor sociale 

şi a gradului de satisfacere a nevoilor beneficiarilor.  

 Inspectorii sociali vor beneficia pe lângă drepturile, îndatoririle şi incompatibilităţile prevăzute de Legea nr. 

188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, şi de drepturi, îndatoriri şi incompatibilităţi 

specifice funcţiei deţinute, justificate de complexitatea activităţii de inspecţie şi de condiţiile deosebite în care 

se desfăşoară misiunile de control. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se refera 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) 

 

- 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  

iii. cheltuieli de capital 

iv. asistenţă socială 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

i. cheltuieli de personal 

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: 

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

proiectului de act normative:  

Nu este cazul. 

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

Nu este cazul. 

1
1.

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 

Nu este cazul. 

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate  

Nu  este cazul. 



 

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 

Nu  este cazul. 

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 a fost transmis spre consultare Federaţiei Autorităţilor Locale din România, 

Asociaţiei Municipiilor din România, Asociaţiei Oraşelor din România, Asociaţiei Comunelor din România şi 

Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

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

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

Nu  este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ va fi suspus avizării Consiliului Economic și Sociale și Consiliului 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, republicată, fiind publicat pe site-ul MMFPSPV în data de…………… 

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 act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Alte informaţii 

 

 



 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat  prezentul proiect de  Lege privind Statutul special al funcţionarului 

public denumit inspector social, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 

 

 

 

Ministrul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
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