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CAPITOLUL I 
Dispozi�ii generale 

 
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaz� organizarea, func�ionarea �i finan�area sistemului 
na�ional de asisten�� social� în România. 
Art. 2. - (1) Sistemul na�ional de asisten�� social� reprezint� ansamblul de institu�ii �i 
m�suri 
prin care statul, prin autorit��ile administra�iei publice centrale �i locale, colectivitatea 
local� �i 
societatea civil� intervin pentru prevenirea, limitarea sau înl�turarea efectelor temporare 
ori 
permanente ale unor situa�ii care pot genera marginalizarea sau excluziunea social� a 
persoanei, 
familiei, grupurilor ori comunit��ilor. 
(2) Asisten�a social�, component� a sistemului na�ional de protec�ie social�, cuprinde 
serviciile 
sociale �i presta�iile sociale acordate în vederea dezvolt�rii capacit��ilor individuale sau 
colective 
pentru asigurarea nevoilor sociale, cre�terea calit��ii vie�ii �i promovarea principiilor de 
coeziune 
�i incluziune social�. 
Art. 3. - (1) În vederea promov�rii procesului de incluziune social�, prezenta lege 
reglementeaz� coordonarea �i organizarea unitar� a sistemului de servicii sociale �i 
presta�ii 
sociale. 
(2) Scopul prezentei reglement�ri este de a crea condi�iile necesare implement�rii 
m�surilor �i 
ac�iunilor sociale pentru garantarea dreptului fiec�rei persoane aflate într-o situa�ie de 
nevoie 
social�, datorat� unor motive de natur� economic�, fizic�, psihic� sau social�, de a 
beneficia de 
servicii sociale �i presta�ii sociale. 
Art. 4. - În vederea garant�rii accesului egal la drepturile prev�zute de legisla�ia în 
vigoare, 
sistemul de asisten�� social� se întemeiaz� pe urm�toarele principii generale: 



a) universalitatea, potrivit c�ruia fiecare persoan� are dreptul la asisten�� social� în 
condi�iile 
prev�zute de lege; 
b) respectarea demnit��ii umane, potrivit c�ruia fiec�rei persoane îi este garantat� 
dezvoltarea 
liber� �i deplin� a personalit��ii; 
c) solidaritatea social�, potrivit c�ruia comunitatea particip� la sprijinirea persoanelor 
care nu î�i 
pot asigura nevoile sociale, pentru men�inerea �i înt�rirea coeziunii sociale; 
d) parteneriatul, potrivit c�ruia autorit��ile administra�iei publice centrale �i locale, 
institu�iile de 
drept public �i privat, structurile asociative, precum �i institu�iile de cult recunoscute de 
lege 
coopereaz� în vederea acord�rii serviciilor sociale; 
e) subsidiaritatea, potrivit c�ruia, în situa�ia în care persoana sau familia nu î�i poate 
asigura 
integral nevoile sociale, intervin colectivitatea local� �i structurile ei asociative �i, 
complementar, 
statul; 
f) participarea beneficiarilor, potrivit c�ruia beneficiarii m�surilor �i ac�iunilor de asisten�� 
social� 
contribuie activ la procesul de decizie �i de acordare a acestora; 
g) transparen�a, potrivit c�ruia se asigur� cre�terea gradului de responsabilitate a 
administra�iei 
publice centrale �i locale fa�� de cet��ean, precum �i stimularea particip�rii active a 
beneficiarilor 
la procesul de luare a deciziilor; 
h) nediscriminarea, potrivit c�ruia accesul la drepturile de asisten�� social� se realizeaz� 
f�r� 
restric�ie sau preferin�� fa�� de ras�, na�ionalitate, origine etnic�, limb�, religie, categorie 
social�, 
opinie, sex ori orientare sexual�, vârst�, apartenen�� politic�, dizabilitate, boal� cronic� 
necontagioas�, infectare HIV sau apartenen�� la o categorie defavorizat�, precum �i 
orice alt 
criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosin�ei sau exercit�rii, în condi�ii de 
egalitate, 
a drepturilor omului �i a libert��ilor fundamentale. 
Art. 5. - În sensul prezentei legi, termenii �i expresiile de mai jos se definesc dup� cum 
urmeaz�: 
a) procesul de incluziune social� reprezint� setul de m�suri �i ac�iuni multidimensionale 
din 
domeniile protec�iei sociale, ocup�rii for�ei de munc�, locuirii, educa�iei, s�n�t��ii, 
inform�riicomunic�rii, 
mobilit��ii, securit��ii, justi�iei �i culturii, destinate combaterii excluziunii sociale; 
b) nevoia social� reprezint� ansamblul de cerin�e indispensabile fiec�rei persoane 
pentru 
asigurarea condi�iilor de via��, în vederea integr�rii sociale; 
c) presta�iile sociale sunt m�suri de redistribu�ie financiar� destinate persoanelor sau 
familiilor 
care întrunesc condi�iile de eligibilitate prev�zute de lege; 
d) serviciile sociale reprezint� ansamblul complex de m�suri �i ac�iuni realizate pentru a 



r�spunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunit��ilor, în 
vederea 
prevenirii �i dep��irii unor situa�ii de dificultate, vulnerabilitate ori dependen��, pentru 
cre�terea 
calit��ii vie�ii �i promovarea coeziunii sociale; serviciile sociale se pot organiza în forme 
diverse, 
stabilite prin nomenclatorul serviciilor sociale; 
e) furnizorii de servicii sociale sunt persoanele fizice sau juridice, de drept public ori 
privat, care 
acord� servicii sociale în condi�iile prev�zute de lege; 
f) a�ez�mântul reprezint� amplasamentul social organizat pentru desf��urarea 
serviciilor 
sociale �i a altor activit��i de interes ob�tesc; 
g) colectivitatea local� reprezint� totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-
teritorial�, 
cu interese, credin�e sau norme de via�� comune; 
h) comunitatea local� reprezint� membrii organiza�i ai colectivit��ii locale, formele de 
asociere a 
acestora, institu�iile administra�iei publice locale, precum �i alte institu�ii publice ori 
private din 
domeniul educa�iei, s�n�t��ii sau altele asemenea; 
i) acreditarea reprezint� procesul prin care furnizorul de servicii sociale î�i demonstreaz� 
propria capacitate func�ional�, organiza�ional� �i administrativ� în acordarea serviciilor 
sociale, cu 
condi�ia respect�rii standardelor de calitate în vigoare, iar statul recunoa�te competen�a 
acestuia 
de a acorda servicii sociale; 
j) standardele generale �i specifice de calitate reprezint� ansamblul de norme pe baza 
c�rora 
sunt evaluate �i monitorizate activitatea furnizorilor �i calitatea serviciilor sociale 
acordate; 
k) ancheta social� este o metod� de investiga�ie întemeiat� pe diferite tehnici de 
culegere �i de 
prelucrare a informa�iei, în scopul analizei situa�iei sociale �i economice a persoanelor, 
familiilor, 
grupurilor sau comunit��ilor, având rol de diagnostic social; 
l) dezvoltarea comunitar� reprezint� procesul prin care o comunitate î�i identific� 
anumite 
probleme prioritare, se implic� �i coopereaz� în rezolvarea lor, folosind preponderent 
resurse 
interne; 
m) societatea civil� este format� din persoane asociate sub diferite forme, pe baza unor 
interese comune, �i care î�i dedic� timpul, cuno�tin�ele �i experien�a pentru a-�i 
promova �i ap�ra 
drepturile �i interesele; formele asociative pot fi, în principal, asocia�ii �i funda�ii, 
organiza�ii 
sindicale �i patronale, organiza�ii culturale �i de cult, precum �i grupuri comunitare 
informale. 
Art. 6. - (1) Statul, prin autorit��ile administra�iei publice centrale �i locale, î�i asum� 
responsabilitatea de realizare a m�surilor �i ac�iunilor prev�zute în actele normative 
privind 



presta�iile sociale �i serviciile sociale. 
(2) Autorit��ile administra�iei publice centrale asigur� transferul atribu�iilor �i al 
mijloacelor 
financiare necesare c�tre autorit��i ale administra�iei publice locale �i societatea civil�, 
inclusiv 
c�tre institu�iile de cult recunoscute de lege. 
 

CAPITOLUL II 
Dreptul la asisten�� social� 

 
Art. 7. - (1) Dreptul la asisten�� social� este garantat, în condi�iile legii, pentru to�i 
cet��enii 
români care au domiciliul sau re�edin�a în România, f�r� nici un fel de discriminare. 
(2) Cet��enii altor state, apatrizii, precum �i orice alt� persoan� care a dobândit o form� 
de 
protec�ie �i care are domiciliul sau re�edin�a în România au dreptul la asisten�� social�, 
în 
condi�iile legisla�iei române �i ale acordurilor �i tratatelor la care România este parte. 
(3) Persoanele prev�zute la alin. (1) �i (2) au dreptul de a fi informate asupra con�inutului 
�i 
modalit��ilor de acordare a m�surilor �i ac�iunilor de asisten�� social�. 
Art. 8. - (1) Drepturile la asisten�� social� se acord� la cerere sau din oficiu, dup� caz, în 
conformitate cu prevederile legii. 
(2) Serviciile sociale �i presta�iile sociale se acord� în func�ie de situa�ia persoanei sau 
familiei, 
în conformitate cu legisla�ia în vigoare. 
Art. 9. - Drepturile la asisten�� social� se acord� în condi�iile prev�zute de legile 
speciale care 
le reglementeaz�. 
 

CAPITOLUL III 
Sistemul de servicii �i presta�ii sociale 

 
SEC�IUNEA 1 

Serviciile sociale 
 

Art. 10. - (1) Serviciile sociale pot fi servicii primare �i servicii specializate. 
(2) Serviciile sociale primare sunt m�suri �i ac�iuni de proximitate �i preven�ie acordate 
în 
comunitate, în scopul identific�rii �i limit�rii situa�iilor de risc în care se poate afla la un 
moment 
dat persoana, familia sau grupul. 
(3) Serviciile sociale specializate sunt m�surile de suport �i asisten�� care au ca scop 
men�inerea, refacerea sau dezvoltarea capacit��ilor persoanei ori familiei, aflat� în 
situa�ii 
specifice de vulnerabilitate sau de risc de excludere social�, �i sunt acordate de 
personal calificat 
�i specializat. 
Art. 11. - (1) Furnizarea serviciilor sociale se organizeaz� într-un sistem descentralizat, 
la 



nivelul comunit��ilor locale, pentru a r�spunde cât mai adecvat nevoilor sociale 
identificate, 
tipologiei poten�ialilor beneficiari �i condi�iilor particulare în care ace�tia se afl�. 
(2) Sistemul de servicii sociale se reglementeaz� prin legi speciale. 
Art. 12. - (1) Furnizorii de servicii sociale pot organiza �i acorda servicii sociale, cu sau 
f�r� 
g�zduire, dup� cum urmeaz�: 
a) în comunitate; 
b) la domiciliul beneficiarului; 
c) în centre de zi �i centre reziden�iale, publice sau private. 
(2) Centrele de zi �i reziden�iale reprezint� a�ez�minte în care serviciile sociale sunt 
acordate 
de personal calificat �i care dispun de infrastructura adecvat� furniz�rii acestora; în 
centrele 
reziden�iale persoana este g�zduit� mai mult de 24 de ore. 
(3) Serviciile sociale se pot organiza în forme diverse, stabilite prin nomenclatorul 
serviciilor 
sociale, care se aprob� prin hot�râre a Guvernului. 
Art. 13. - (1) Serviciile sociale sunt acordate de furnizori de servicii sociale care sunt 
persoane 
fizice sau juridice, de drept public ori privat. 
(2) Furnizorii de servicii sociale �i serviciile sociale acordate se acrediteaz� în condi�iile 
prev�zute de lege. 
(3) Furnizorii de servicii sociale acredita�i, precum �i serviciile sociale acordate de 
ace�tia se 
înregistreaz� în registrul electronic unic, organizat la nivel na�ional pe baza ordinului 
ministrului 
muncii, solidarit��ii sociale �i familiei. 
Art. 14. - (1) Asigurarea calit��ii serviciului social se realizeaz� prin respectarea 
standardelor 
generale �i specifice de calitate, aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarit��ii 
sociale �i 
familiei. 
(2) Respectarea standardelor de calitate este supus� unui proces de evaluare �i 
monitorizare. 
(3) Metodologia de evaluare �i monitorizare a îndeplinirii de c�tre furnizori a standardelor 
de 
calitate se aprob� prin hot�râre a Guvernului. 
Art. 15. - Furnizorii de servicii sociale acredita�i pot încheia conven�ii de parteneriat sau 
contracte pentru acordarea serviciilor sociale. 
Art. 16. - Serviciile sociale sunt organizate într-un sistem flexibil, multidisciplinar �i 
coordonat �i 
pot fi furnizate în sistem integrat cu serviciile de s�n�tate, înv���mânt, locuire, ocupare a 
for�ei de 
munc� �i altele asemenea, în func�ie de complexitatea situa�iei. 
 

SEC�IUNEA a 2-a 
Presta�iile sociale 

 
Art. 17. - (1) Presta�iile sociale reprezint� transferuri financiare �i cuprind: aloca�ii 
familiale, 



ajutoare sociale, indemniza�ii �i facilit��i. 
(2) Aloca�iile familiale se acord� familiilor �i au în vedere na�terea, educa�ia �i 
între�inerea 
copiilor. 
(3) Ajutoarele sociale se acord� persoanelor sau familiilor aflate în dificultate �i ale c�ror 
venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime de via��, evaluate prin 
anchet� 
social�, precum �i prin alte instrumente specifice. 
(4) Indemniza�iile �i facilit��ile se acord� persoanelor pentru favorizarea incluziunii 
sociale �i 
asigur�rii unei vie�i autonome; indemniza�iile cu caracter reparatoriu se acord� 
persoanelor �i, 
dup� caz, familiilor acestora, care au suferit daune în urma unor evenimente socio-
politice sau 
legate de catastrofe �i calamit��i naturale, recunoscute prin lege. 
Art. 18. - Principalele criterii pe baza c�rora se acord� presta�iile sociale sunt 
urm�toarele: 
a) evaluarea contextului familial; 
b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; 
c) condi�iile de locuire; 
d) starea de s�n�tate �i gradul de dependen��. 
Art. 19. - (1) Statul acord� presta�iile sociale prin autorit��ile administra�iei publice 
centrale sau 
locale, în conformitate cu prevederile legisla�iei în vigoare. 
(2) Presta�iile sociale se acord� în bani sau în natur�, din bugetul de stat ori, dup� caz, 
din 
bugetul local, �i sunt reglementate prin legi speciale. 
 

CAPITOLUL IV 
Personalul din sistemul de asisten�� social� 

 
Art. 20. - (1) În domeniul asisten�ei sociale activeaz� personal de specialitate în 
asisten�� 
social�, precum �i personal cu diverse calific�ri �i competen�e. 
(2) Formarea personalului de specialitate în asisten�� social� se realizeaz� în institu�ii de 
înv���mânt de stat �i private, care func�ioneaz� în condi�iile legii, precum �i în procesul 
de 
formare continu�. 
(3) Personalul implicat în furnizarea serviciilor sociale î�i desf��oar� activitatea în 
conformitate 
cu statutul profesiei, al dispozi�iilor Codului muncii, precum �i al altor dispozi�ii legale, 
dup� caz. 
Art. 21. - (1) Serviciile sociale sunt furnizate de asisten�i sociali, precum �i de persoane 
cu 
diverse calific�ri �i competen�e, specifice domeniului de interven�ie. 
(2) În procesul de furnizare a serviciilor sociale se pot implica, al�turi de personalul 
prev�zut la 
alin. (1), membri de familie, alte persoane fizice, precum �i voluntari, în condi�iile legii. 
(3) În func�ie de complexitatea �i de forma de organizare, serviciile sociale sunt acordate 
de 
echipe pluridisciplinare. 



(4) Coordonarea echipelor pluridisciplinare, precum �i a activit��ilor legate de 
solu�ionarea 
cazului social se realizeaz� de managerul de caz sau de responsabilul de caz. 
Art. 22. - Personalul care activeaz� în domeniul asisten�ei sociale are obliga�ia: 
a) s� î�i desf��oare activitatea în conformitate cu legisla�ia în vigoare; 
b) s� asigure confiden�ialitatea informa�iilor ob�inute în exercitarea profesiei; 
c) s� respecte intimitatea beneficiarilor; 
d) s� respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale �i furnizorii de servicii 
sociale; 
e) s� respecte etica profesional�; 
f) s� implice activ beneficiarii de servicii sociale �i, dup� caz, familiile acestora în 
procesul 
decizional �i de acordare a serviciilor sociale; 
g) s� respecte demnitatea �i unicitatea persoanei. 
Art. 23. - (1) Unele categorii ale personalului din sistemul public de asisten�� social� pot 
beneficia de sporuri la salariul de baz�, în func�ie de condi�iile specifice de activitate. 
(2) Categoriile de personal, condi�iile de acordare �i nivelul sporurilor prev�zute la alin. 
(1) se 
stabilesc prin hot�râre a Guvernului. 
 

CAPITOLUL V 
Organizarea �i func�ionarea sistemului na�ional de asisten�� social� 

 
SEC�IUNEA 1 

Administra�ia public� central� 
 

Art. 24. - (1) Ministerul Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei este autoritatea public� 
central� 
care elaboreaz� politica de asisten�� social� �i promoveaz� drepturile familiei, copilului, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap �i ale oric�ror alte persoane aflate în 
nevoie. 
(2) Ministerul Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei stabile�te strategia na�ional� �i 
sectorial� 
de dezvoltare în domeniul social, coordoneaz� �i monitorizeaz� implementarea 
acestora, sus�ine 
financiar �i tehnic programele sociale �i exercit� controlul asupra acord�rii serviciilor 
sociale �i 
presta�iilor sociale. În elaborarea strategiei na�ionale �i sectoriale, Ministerul Muncii, 
Solidarit��ii 
Sociale �i Familiei se consult� cu autorit��ile publice centrale �i locale care au 
responsabilit��i în 
finan�area �i acordarea serviciilor sociale, precum �i cu reprezentan�i ai societ��ii civile 
cu 
activit��i în domeniu. 
(3) În domeniul protec�iei copilului, familiei �i a persoanelor cu handicap func�ioneaz� 
organe �i 
institu�ii de specialitate, organizate la nivel de autorit��i sau agen�ii na�ionale, 
subordonate 
Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei, înfiin�ate prin lege. 
(4) În exercitarea atribu�iilor sale, Ministerul Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei 
colaboreaz� 



cu celelalte ministere �i organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte 
institu�ii publice 
�i cu organisme de drept privat. 
(5) Ministerul Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei poate constitui structuri executive 
sau 
consultative în scopul implement�rii �i monitoriz�rii politicilor sociale, precum �i a 
programelor de 
dezvoltare în domeniu. 
Art. 25. - În vederea realiz�rii rolului s�u în domeniul asisten�ei sociale, Ministerul 
Muncii, 
Solidarit��ii Sociale �i Familiei îndepline�te urm�toarele func�ii: 
a) de autoritate de stat, prin care se asigur� exercitarea controlului aplic�rii unitare �i 
respect�rii 
reglement�rilor legale în domeniu; 
b) de strategie, prin care se stabilesc obiectivele �i direc�iile prioritare de dezvoltare a 
sistemului de asisten�� social�, în concordan�� cu politicile sociale stabilite de Guvern; 
c) de reglementare, prin care se asigur� elaborarea cadrului normativ �i institu�ional 
necesar 
pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul asisten�ei sociale; 
d) de reprezentare, prin care se asigur�, în numele statului român, reprezentarea pe 
plan intern 
�i extern; 
e) de coordonare, prin care se asigur� func�ionarea unitar� �i eficient� a sistemului de 
asisten�� 
social�; 
f) de armonizare, prin care se asigur� transpunerea reglement�rilor Uniunii Europene în 
legisla�ia na�ional�; 
g) de administrare, prin care se asigur� gestionarea resurselor umane, materiale �i 
financiare, 
conform legii; 
h) de mediere social�, prin care se asigur� solu�ionarea pe cale amiabil� a contesta�iilor. 
Art. 26. - În domeniul asisten�ei sociale, Ministerul Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei 
îndepline�te urm�toarele atribu�ii principale: 
a) elaboreaz� politici �i programe de dezvoltare unitar� în domeniu; 
b) stabile�te obiectivele prioritare �i direc�iile de ac�iune ale politicilor din domeniul 
asisten�ei 
sociale; 
c) elaboreaz� proiecte de acte normative, norme metodologice �i alte reglement�ri 
privitoare la 
organizarea, func�ionarea �i dezvoltarea sistemului de asisten�� social�; 
d) ini�iaz� �i sus�ine proiecte-pilot pentru implementarea programelor din domeniul 
asisten�ei 
sociale; 
e) monitorizeaz� �i evalueaz� sistemul de servicii sociale �i presta�ii sociale; 
f) finan�eaz� sau, dup� caz, finan�eaz� în parteneriat programe din domeniul asisten�ei 
sociale; 
g) elaboreaz�, propune �i monitorizeaz� indicatorii sociali din domeniu; 
h) dezvolt� instrumente �i metodologii necesare asigur�rii calit��ii serviciilor sociale; 
i) ini�iaz� �i asigur� participarea la programe de formare profesional� în domeniu; 
j) reglementeaz� �i organizeaz� un sistem unic �i coerent de acreditare în domeniul 
serviciilor 



sociale. 
Art. 27. - Aplicarea unitar�, la nivel teritorial, a legisla�iei �i a strategiilor na�ionale din 
domeniul 
asisten�ei sociale este asigurat� de Ministerul Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei, prin 
structurile sale deconcentrate. 
Art. 28. - (1) Se înfiin�eaz� Observatorul Social, institu�ie public� cu personalitate 
juridic�, ce 
func�ioneaz� ca organ de specialitate în directa coordonare a Ministerului Muncii, 
Solidarit��ii 
Sociale �i Familiei. 
(2) Observatorul Social are drept scop eficientizarea procesului de elaborare �i 
implementare a 
politicilor sociale la nivel na�ional. 
(3) Organizarea, func�ionarea �i finan�area Observatorului Social se stabilesc prin lege, 
la 
propunerea Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei. 
Art. 29. - (1) Se înfiin�eaz� Inspec�ia Social�, ca organ de specialitate al administra�iei 
publice 
centrale, cu personalitate juridic�, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Solidarit��ii 
Sociale �i 
Familiei. 
(2) Inspec�ia Social� are ca scop controlul implement�rii legisla�iei în domeniu, precum 
�i 
inspectarea activit��ii institu�iilor publice �i private, responsabile cu furnizarea presta�iilor 
�i 
serviciilor sociale. 
(3) Organizarea, func�ionarea �i finan�area Inspec�iei Sociale se stabilesc prin lege, la 
propunerea Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei. 
Art. 30. - (1) Se înfiin�eaz� Agen�ia Na�ional� pentru Presta�ii Sociale, ca organ de 
specialitate 
cu personalitate juridic�, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i 
Familiei, cu 
scopul cre�rii unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a 
presta�iilor 
sociale. 
(2) În vederea îndeplinirii atribu�iilor care îi revin, Agen�ia Na�ional� pentru Presta�ii 
Sociale î�i 
desf��oar� activitatea prin structuri organizate în fiecare municipiu, re�edin�� de jude�, 
precum �i 
în municipiul Bucure�ti. 
(3) Structurile organizate conform prevederilor alin. (2) pot înfiin�a filiale locale, cu sau 
f�r� 
personalitate juridic�, în func�ie de num�rul �i de categoriile de persoane beneficiare, 
precum �i 
de complexitatea activit��ii la nivel teritorial. 
(4) Organizarea, func�ionarea �i finan�area Agen�iei Na�ionale pentru Presta�ii Sociale se 
stabilesc prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei. 

 
SEC�IUNEA a 2-a 

Administra�ia public� local� 
 



Art. 31. - (1) Pentru asigurarea aplic�rii politicilor sociale în domeniul protec�iei copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum �i altor persoane, 
grupuri sau 
comunit��i aflate în nevoie social�, autorit��ile administra�iei publice locale înfiin�eaz� �i 
organizeaz� servicii publice de asisten�� social�. 
(2) Autorit��ile administra�iei publice locale r�spund de înfiin�area, organizarea �i 
furnizarea 
serviciilor sociale. 
Art. 32. - Consiliile jude�ene înfiin�eaz� �i organizeaz�, în subordinea lor, serviciul public 
de 
asisten�� social�, la nivel de direc�ie general�, cu urm�toarele atribu�ii principale: 
a) elaboreaz� �i implementeaz� strategiile �i planurile de ac�iune la nivel jude�ean, în 
concordan�� cu strategiile �i planurile na�ionale de ac�iune în domeniu, precum �i cu 
programul 
propriu de dezvoltare comunitar�; 
b) ini�iaz� �i aplic� m�suri de prevenire �i combatere a situa�iilor de marginalizare �i 
excludere 
social� �i asigur� solu�ionarea urgen�elor sociale; 
c) coordoneaz� înfiin�area, organizarea �i furnizarea serviciilor sociale, în concordan�� 
cu 
nevoia social� identificat�, asigurând o acoperire echitabil� a dezvolt�rii acestora pe 
întreg 
teritoriul jude�ului, �i acord� sprijin financiar �i tehnic pentru sus�inerea acestora; 
d) propune înfiin�area �i administreaz� serviciile sociale specializate, direct sau în 
parteneriat, 
ori prin contractare cu alte autorit��i �i institu�ii publice �i private, forme de asociere a 
societ��ii 
civile, inclusiv cu institu�ii de cult recunoscute de lege, implicate în derularea 
programelor de 
asisten�� social�; 
e) acord� sprijin autorit��ilor locale, în scopul dezvolt�rii �i organiz�rii serviciilor sociale; 
f) asigur� activit��ile de informare, formare �i consiliere, în vederea cre�terii performan�ei 
serviciilor publice de asisten�� social� de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, 
ora�elor �i 
comunelor; 
g) monitorizeaz� �i evalueaz� serviciile sociale înfiin�ate �i administrate; 
h) elaboreaz� �i implementeaz� proiecte cu finan�are na�ional� �i interna�ional� în 
domeniu; 
i) acord� asisten�� tehnic� necesar� pentru crearea �i formarea structurilor comunitare 
consultative, ca form� de sprijin în activitatea de asisten�� social�; 
j) elaboreaz� �i propune consiliului jude�ean proiectul de buget anual pentru sus�inerea 
serviciilor sociale �i a altor m�suri de asisten�� social�, în conformitate cu planul de 
ac�iune 
propriu. 
Art. 33. - (1) Consiliile locale ale municipiilor, ora�elor �i comunelor înfiin�eaz�, în 
subordinea 
lor, serviciul public de asisten�� social�, la nivel de direc�ie sau, dup� caz, serviciu, cu 
urm�toarele atribu�ii principale: 
a) identific� nevoile sociale ale comunit��ii �i le solu�ioneaz� în condi�iile legii; 
b) r�spunde de înfiin�area, organizarea �i furnizarea serviciilor sociale primare; 
c) dezvolt� �i gestioneaz� servicii sociale specializate, dup� caz, în condi�iile legii; 



d) încheie conven�ii de parteneriat �i ini�iaz� programe de colaborare cu alte autorit��i 
locale, 
institu�ii publice �i private, structuri asociative, precum �i cu institu�ii de cult recunoscute 
de lege, 
pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, în conformitate cu nevoile locale 
identificate �i cu 
prevederile planului jude�ean de ac�iune; 
e) furnizeaz� informa�iile �i datele solicitate de serviciul public de asisten�� social� 
jude�ean, 
precum �i de autorit��ile publice centrale cu responsabilit��i în domeniu; 
f) elaboreaz� �i implementeaz� proiecte cu finan�are na�ional� �i interna�ional� în 
domeniu; 
g) elaboreaz� �i propune consiliului local al municipiului, ora�ului sau comunei proiectul 
de 
buget anual pentru sus�inerea serviciilor sociale �i a altor m�suri de asisten�� social�, în 
conformitate cu planul de ac�iune propriu. 
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru îndeplinirea atribu�iilor prev�zute la 
acela�i 
alineat, consiliile locale �i prim�riile de la nivelul comunelor, care nu dispun de 
capacitatea �i 
resursele necesare înfiin��rii unui serviciu public de asisten�� social�, angajeaz� 
personal cu 
competen�e în domeniul asisten�ei sociale, cu contract individual de munc�. 
Art. 34. - Consiliul General al Municipiului Bucure�ti înfiin�eaz� �i organizeaz� în 
subordinea sa 
Serviciul public de asisten�� social� la nivel de direc�ie general�, cu urm�toarele atribu�ii 
principale: 
a) elaboreaz� strategiile de dezvoltare �i planurile de ac�iune în domeniul asisten�ei 
sociale 
pentru municipiul Bucure�ti �i asigur� o dezvoltare unitar� �i echitabil� a serviciilor 
sociale la 
nivelul întregii capitale; 
b) identific� �i evalueaz� nevoile sociale, categoriile de beneficiari �i tipurile de servicii 
sociale 
dezvoltate la nivelul municipiului Bucure�ti; 
c) colaboreaz� cu serviciile publice de asisten�� social� de la nivelul sectoarelor, precum 
�i cu 
formele de asociere ale societ��ii civile, în vederea organiz�rii �i dezvolt�rii serviciilor 
sociale în 
mod echitabil, pe întreg teritoriul municipiului Bucure�ti; 
d) avizeaz� proiectele de servicii sociale, ini�iate la nivelul sectoarelor municipiului 
Bucure�ti, 
privind conformitatea acestora cu strategia municipal� de dezvoltare în domeniu; 
e) ini�iaz� �i aplic� programe de prevenire �i combatere a situa�iilor de marginalizare �i 
excludere social�, asigur� solu�ionarea urgen�elor sociale �i dezvolt� proiecte de servicii 
sociale 
destinate, în principal, categoriilor de persoane ale c�ror nevoi nu sunt acoperite de 
serviciile 
create la nivelul sectoarelor municipiului Bucure�ti, cum ar fi centre-pilot, centre de 
tranzit �i altele 
asemenea; 



f) creeaz� sistemul informa�ional managerial necesar implement�rii activit��ilor de 
evaluare, 
monitorizare �i comunicare în domeniu; 
g) furnizeaz� datele �i informa�iile solicitate de autorit��ile administra�iei publice centrale; 
h) elaboreaz� �i propune Consiliului General al Municipiului Bucure�ti proiectul de buget 
anual 
pentru sus�inerea serviciilor sociale �i a altor m�suri de asisten�� social�, în conformitate 
cu 
planul de ac�iune propriu. 
Art. 35. - Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure�ti înfiin�eaz� �i 
organizeaz� în 
subordinea lor serviciul public de asisten�� social�, la nivel de direc�ie general�, cu 
urm�toarele 
atribu�ii principale: 
a) identific� nevoile sociale din raza sectorului �i le solu�ioneaz�, în condi�iile legii; 
b) elaboreaz�, implementeaz�, monitorizeaz� �i evalueaz� planurile de ac�iune în 
domeniul 
asisten�ei sociale, în concordan�� cu nevoile proprii de dezvoltare, precum �i cu 
strategiile �i 
planurile de dezvoltare na�ionale �i ale municipiului Bucure�ti; 
c) r�spunde de înfiin�area, organizarea �i furnizarea serviciilor sociale primare �i 
specializate, în 
condi�iile legii; 
d) încheie conven�ii de parteneriat �i ini�iaz� programe de colaborare cu alte autorit��i 
locale, 
institu�ii publice �i private, structuri asociative, precum �i cu institu�ii de cult recunoscute 
de lege, 
pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, în conformitate cu nevoile locale 
identificate �i cu 
prevederile planului de ac�iune al municipiului Bucure�ti; 
e) furnizeaz� datele �i informa�iile solicitate de Serviciul public de asisten�� social� al 
municipiului Bucure�ti, precum �i de autorit��ile publice centrale cu responsabilit��i în 
domeniu; 
f) monitorizeaz� �i evalueaz� serviciile sociale înfiin�ate �i administrate; 
g) ini�iaz� �i aplic� programe de prevenire �i combatere a situa�iilor de marginalizare �i 
excludere social� �i asigur� solu�ionarea urgen�elor sociale; 
h) elaboreaz� �i implementeaz� proiecte cu finan�are na�ional� �i interna�ional� în 
domeniu; 
i) elaboreaz� �i propune consiliului local al sectorului municipiului Bucure�ti proiectul de 
buget 
anual, pentru sus�inerea serviciilor sociale �i a altor m�suri de asisten�� social�, în 
conformitate 
cu planul de ac�iune propriu. 
Art. 36. - Modelul regulamentelor de organizare �i func�ionare ale serviciilor publice de 
asisten�� social� de la nivelul administra�iei publice locale se aprob� prin hot�râre a 
Guvernului, 
la propunerea Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei �i a Ministerului 
Administra�iei �i Internelor. 
 

CAPITOLUL VI 
Finan�area presta�iilor sociale �i a serviciilor sociale 



Art. 37. - (1) Asisten�a social� se finan�eaz�, în principal, din fonduri alocate de la 
bugetul de 
stat sau de la bugetele locale. 
(2) Modul de finan�are a asisten�ei sociale se stabile�te prin legile speciale care 
reglementeaz� 
acordarea de presta�ii sociale �i furnizarea serviciilor sociale. 
Art. 38. - (1) Finan�area serviciilor sociale din sursele publice se face pe principiile 
concuren�ei 
�i al eficien�ei. 
(2) Autorit��ile administra�iei publice centrale sau locale pot contracta servicii sociale în 
condi�iile legii. 
Art. 39. - De la bugetul de stat se asigur�: 
a) finan�area presta�iilor sociale reglementate prin legi speciale; 
b) finan�area programelor de interes na�ional, elaborate pe baza programelor jude�ene �i 
ale 
Consiliului General al Municipiului Bucure�ti, în scopul înfiin��rii, dezvolt�rii �i sus�inerii 
serviciilor 
sociale; 
c) func�ionarea �i administrarea institu�iilor publice cu atribu�ii în domeniul asisten�ei 
sociale, 
aflate în subordinea Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei; 
d) acordarea de subven�ii în vederea dezvolt�rii serviciilor sociale �i a asigur�rii 
func�ion�rii 
acestora; 
e) finan�area în parteneriat a serviciilor sociale pentru asigurarea continuit��ii serviciului, 
în 
conformitate cu nevoia social� �i cu principiul subsidiarit��ii; 
f) finan�area proiectelor-pilot pentru implementarea programelor din domeniul asisten�ei 
sociale. 
Art. 40. - (1) De la bugetele jude�elor, bugetele locale ale sectoarelor municipiului 
Bucure�ti �i 
de la bugetul municipiului Bucure�ti se aloc� fonduri pentru: 
a) finan�area serviciilor sociale organizate la nivelul jude�ului, al sectoarelor municipiului 
Bucure�ti �i al municipiului Bucure�ti; 
b) finan�area presta�iilor sociale stabilite prin hot�râri ale consiliilor jude�ene, ale 
Consiliului 
General al Municipiului Bucure�ti, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucure�ti, ale 
municipiilor, ale ora�elor �i ale comunelor sau prin legi speciale, dup� caz. 
(2) De la bugetele jude�elor se poate asigura finan�area în parteneriat a serviciilor 
sociale 
dezvoltate la nivelul municipiilor, ora�elor �i comunelor. 
(3) De la bugetele locale ale municipiilor, ora�elor �i comunelor se asigur� finan�area: 
a) serviciilor sociale realizate de consiliile locale, singure sau în parteneriat cu formele 
de 
asociere ale societ��ii civile; 
b) ajutoarelor sociale �i facilit��ilor acordate pe plan local. 
(4) Consiliile locale de la toate nivelurile administra�iei publice locale au obliga�ia s� 
prevad� în 
bugetele proprii, distinct, fondurile necesare pentru servicii sociale �i presta�ii sociale, 
stabilite 



prin legi speciale �i hot�râri ale consiliilor locale. 
Art. 41. - (1) La finan�area serviciilor sociale sunt utilizate �i sume provenite din venituri 
proprii, 
din dona�ii, sponsoriz�ri sau din alte contribu�ii din partea unor persoane fizice ori 
juridice, din �ar� 
�i din str�in�tate, precum �i din alte surse, cu respectarea legisla�iei în domeniu. 
(2) În func�ie de venituri, persoanele beneficiare contribuie la finan�area acord�rii 
serviciilor 
sociale, conform legii. 
(3) Sumele încasate drept contribu�ii, în condi�iile alin. (2), se utilizeaz� pentru finan�area 
serviciilor sociale. 
Art. 42. - (1) Furnizorii de servicii sociale pot dezvolta activit��i lucrative numai pentru 
autofinan�area serviciilor sociale acordate. 
(2) Veniturile ob�inute din activit��ile prev�zute la alin. (1) se utilizeaz� �i pentru lucr�ri 
de 
modernizare, reamenajare �i renovare a centrelor prev�zute la art. 12 alin. (1) lit. c). 
Art. 43. - Actualizarea sau corectarea cuantumului presta�iilor sociale reglementate prin 
legi 
speciale se realizeaz� anual, cu indicele pre�urilor de consum, prin hot�râre a 
Guvernului. 
 

CAPITOLUL VII 
Jurisdic�ia sistemului na�ional de asisten�� social� 

 
Art. 44. - (1) Cererea pentru acordarea presta�iilor sociale se înregistreaz� la serviciul 
public de 
asisten�� social� din subordinea consiliilor locale sau, în situa�ia prev�zut� la art. 33 alin. 
(2), la 
prim�ria comunei în a c�rei raz� î�i are domiciliul sau re�edin�a persoana solicitant�. 
(2) Dup� caz, cererea se poate înregistra la structurile deconcentrate ale Ministerului 
Muncii, 
Solidarit��ii Sociale �i Familiei sau la serviciul public de asisten�� social� organizat în 
subordinea 
consiliului jude�ean, respectiv în subordinea Consiliului General al Municipiului 
Bucure�ti. 
(3) Cererea pentru acordarea serviciilor sociale se înregistreaz� la furnizorul de servicii 
sociale, 
public sau privat, dup� caz. 
(4) Procedura de înregistrare �i solu�ionare a cererii de acordare a serviciilor sociale �i a 
presta�iilor sociale se reglementeaz� prin legi speciale. 
Art. 45. - (1) Dreptul la presta�ii sociale se stabile�te prin decizia structurilor 
deconcentrate ale 
Agen�iei Na�ionale pentru Presta�ii Sociale. 
(2) În situa�ia în care sunt îndeplinite condi�iile legale, plata presta�iilor sociale se 
efectueaz� 
începând cu luna urm�toare depunerii cererii. 
(3) Încetarea pl��ii se face începând cu luna urm�toare celei în care nu mai sunt 
îndeplinite 
condi�iile de eligibilitate. 
Art. 46. - (1) Decizia de stabilire a dreptului la servicii sociale �i presta�ii sociale poate fi 
contestat� la Comisia de mediere social�. 



(2) Comisia de mediere social� este obligat� s� se pronun�e în cel mult 30 de zile de la 
data 
înregistr�rii cererii de mediere. 
(3) Deciziile Comisiei de mediere social� pot fi atacate în termen de 30 de zile de la data 
emiterii lor, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
Art. 47. - (1) Comisia de mediere social� este organizat� �i func�ioneaz� în aparatul 
structurilor 
deconcentrate ale Ministerului Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei. 
(2) Regulamentul de organizare �i func�ionare a Comisiei de mediere social� se aprob� 
prin 
ordin al ministrului muncii, solidarit��ii sociale �i familiei, în termen de 30 de zile de la 
intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
Art. 48. - Cererile adresate instan�elor judec�tore�ti pentru solu�ionarea litigiilor în 
leg�tur� cu 
acordarea serviciilor sociale �i a presta�iilor sociale sunt scutite de taxa judiciar� de 
timbru. 
 

CAPITOLUL VIII 
Dispozi�ii tranzitorii �i finale 

 
Art. 49. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, gestiunea �i plata presta�iilor sociale 
se 
asigur� de Agen�ia Na�ional� pentru Presta�ii Sociale. 
(2) În perioada 2006-2008, Ministerul Muncii, Solidarit��ii Sociale �i Familiei testeaz� 
modalitatea de organizare �i func�ionare a sistemului de administrare �i gestionare a 
presta�iilor 
sociale la nivelul unor centre-pilot �i va constitui baza na�ional� de date. 
Art. 50. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, Inspec�ia Social� preia atribu�iile �i 
responsabilit��ile referitoare la inspec�ie, precum �i personalul aferent de la Autoritatea 
Na�ional� 
pentru Persoane cu Handicap �i de la Autoritatea Na�ional� pentru Protec�ia Drepturilor 
Copilului. 
Art. 51. - (1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Muncii, 
Solidarit��ii Sociale �i Familiei elaboreaz� modific�rile �i complet�rile corespunz�toare la 
actele 
normative în vigoare din domeniul asisten�ei sociale. 
(2) Pân� la elaborarea modific�rilor �i complet�rilor prev�zute la alin. (1), actele 
normative în 
vigoare la data intr�rii în vigoare a prezentei legi se vor aplica în continuare, cu excep�ia 
dispozi�iilor care contravin prevederilor prezentei legi. 
Art. 52. - (1) Dispozi�iile art. 28, 29 �i 30 se vor aplica la datele prev�zute de legile 
speciale. 
(2) La data intr�rii în vigoare a prezentei legi se abrog� Legea nr. 705/2001 privind 
sistemul na�ional de asisten�� social�, publicat� în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 814 din 18 decembrie 2001, precum �i orice alte dispozi�ii contrare. 
 
Aceast� lege a fost adoptat� de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 
75 �i ale art. 76 alin. (1) din Constitu�ia României, republicat�. 
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