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1. Descrierea situaţiei actuale
 Programul de guvernare 2018-2020 prevede dezvoltarea sistemului de servicii sociale, în
strânsă legătură cu promovarea incluziunii active a grupurilor vulnerabile, susținerea și
stabilirea unor principii mai bune de colaborare și parteneriat public-privat în domeniul
serviciilor sociale, stabilirea priorităților de finanțare a serviciilor sociale realizate de către
furnizorii privați de servicii sociale, asigurarea în fiecare localitate a cel puţin unui asistent
social cu normă întreagă, formarea unei rețele naționale de experți în domeniul egalității de
șanse, etc.
Modernizarea sistemului de asistenţă socială, potrivit Programului de guvernare 2018-2020 este
văzută ”prin transformarea acestuia dintr-un sistem pasiv în unul proactiv, asigurând trecerea
de la un sistem bazat pe beneficii la unul axat pe servicii. (…) Avem în vedere creşterea
gradului de securitate socială, dar şi responsabilizarea individuală, printr-o politică socială
centrată pe copil şi familie, care să încurajeze o îmbătrânire demnă, bazată pe un sistem
integrat de servicii şi prestaţii sociale, mai ales pentru grupurile vulnerabile.
(…) Totodată, măsurile din domeniul asistenţei sociale vor trebui realizate în strânsă legătură
cu celelalte măsuri privind ocuparea, sănătatea, educaţia, spaţiul de locuit, obiectivul general
fiind acela de creştere a calităţii vieţii cetăţenilor şi, prin aceasta, a unei societăţi incluzive.”
În vederea implementării măsurilor menționate sunt necesare modificări legislative atât în ceea
ce privește legislația specifică, dar, în primul rând, în ceea ce privește legea care reglementează
organizarea și funcționarea întregului sistem de asistență socială din România – principii de
bază, clasificare și tipologie beneficii de asistență socială și servicii sociale, drepturi ale
persoanelor beneficiare, partajarea responsabilităților între nivelul local și cel central, finanțare,
etape obligatorii de parcurs în intervenția în asistență socială, parteneriat public-privat,
personalul de specialitate, asigurarea calității, monitorizare, control, etc.
Legea asistenței sociale nr.292/2011, a treia lege-cadru consolidează construcția instituțională a
sistemului național de asistență socială reglementată inițial în anul 2001, când, Legea
nr.705/2001 a prevăzut obligativitatea înființării serviciilor publice de asistență socială la nivel
de județ municipiu, oraș (termen de înființare, prin HG nr. 90/31 martie 2003) cu atribuții în
evaluarea nevoilor persoanei, familiei, comunității, acordarea de prestații și servicii sociale, sau partajat responsabilitățile asistenței sociale între nivelul central și local, s-au recunoscut
entitățile private ca furnizori de servicii sociale, s-au reglementat principalele mecanismele de
asigurare a finanțării, de asigurare a calității, nomenclatorul serviciilor, etc. Chiar din această
primă construcție instituțională Ministerului Muncii și Justiției Sociale i-a revenit
responsabilitatea elaborării politicii de asistenţă socială, stabilirii, în colaborare cu societatea
civilă, a strategiei naţionale de dezvoltare în domeniu şi promovării drepturile familiei,
copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi ale oricăror
alte persoane aflate în nevoie.

Legea nr.292/2011 încorporează și schimbările legislative ulterioare, cum ar fi legea sistemului
de asistență socială din anul 2006, respectiv Legea nr.47/2006, care reglementează înființarea
Inspecției Sociale, posibilitatea contractării serviciilor sociale, mecanismul de incluziune
socială, de raportare etc., precum și schimbările legislative în legislația specială privind
protecția drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor vârstnice, legislația
privind exercitarea unor profesii în domeniul serviciilor sociale, etc.
După 6 ani de implementare a prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările
și completările ulterioare, s-a constatat necesitatea revizuirii unor prevederi din cuprinsul legii
în vederea armonizării cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, ale Legii
privind statutul asistentului social nr.466/2004, cu cele ale Legii nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, precum și cu cele legate de măsurile de simplificare la nivelul administrației
publice centrale, clarificării unor concepte, corectării unor trimiteri eronate, stabilirii modalității
de indexare a beneficiilor de asistență socială.
 Spre exemplu, prevederile art.40 alin.(4) conform cărora, în situaţia în care, din cauze
obiective, nu se pot angaja asistenţi sociali sau achiziţiona serviciile acestora, furnizorii de
servicii sociale pot angaja lucrători sociali pentru realizarea activităţilor de identificare şi,
după caz, de evaluare a nevoilor persoanelor care solicită acordarea de beneficii de asistenţă
socială şi servicii sociale, este în neconcordanță cu prevederile art.2 alin.(2) și art.3 alin.(3) din
Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, conform
cărora, asistentul social desfăşoară în principal următoarele tipuri generale de activităţi:
a. identifică segmentul de populaţie ce face obiectul activităţilor de asistenţă socială;
b. identifică şi evaluează problemele socioumane dintr-o anumită regiune, comunitate sau
localitate;
c. dezvoltă planuri de acţiune, programe, măsuri, activităţi profesionalizate şi servicii
specializate specifice domeniului;
d. sensibilizează opinia publică şi o informează cu privire la problematica socială
e. stabileşte modalităţile concrete de acces la prestaţii şi servicii specializate de asistenţă
socială pe baza evaluării nevoilor;
f. dezvoltă programe de cercetare ştiinţifică şi formare profesională.
Disfuncționalități în rezolvarea cazurilor în asistență socială în condițiile în care ancheta socială
nu este realizată de asistentul social cu drept de exercitare a profesiei. Ex. documente respinse
de instanțele judecătorești, etc.
De asemenea, potrivit Legii nr.466/2004, activitatea altor categorii de personal cu formare de
nivel mediu din domeniul asistenței sociale este coordonată de către asistenții sociali. În cursul
anul 2014 și 2017, s-a modificat denumirea ocupației asistent social nivel mediu în "tehnician
asistenţă socială” și s-a completat Clasificarea ocupațiilor din România cu poziția de supervizor
servicii sociale și manager servicii sociale.
 Legea descentralizării nr.195/2000 definește standardul de cost ca fiind reprezentat de costurile
normative utilizate pentru determinarea cuantumului resurselor alocate bugetelor locale în
vederea furnizării unui serviciu public şi de utilitate publică la un anumit nivel de calitate.
 Potrivit Legii nr.215/2001, legea administrației publice locale, sunt reglementate asociaţiile de
dezvoltare intercomunitară, ca fiind structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept
privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în
comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a
unor servicii publice; două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în
limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze,
în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de

drept privat şi de utilitate publică.
 În anul 2010, justificat de faptul că existau diferențe foarte mari în privința numărului de
personal din UAT de dimensiuni similare, în condițiile în care atribuțiile conferite de lege sunt
identice – spre ex. comune cu populația între 1.500 și 3.000 de locuitori cu 10 posturi salarizate,
iar altele cu peste 60, discrepanța existând și la orașe și municipii, precum și de faptul că cea
mai mare parte a cheltuielilor cu personalul din învățământ, sănătate și asistență socială sunt, în
cea mai mare parte, acoperite prin transferuri de la bugetul de stat pe bază de standarde de cost,
prin OUG nr.63/2010, se reglementează numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu excepţia celor din cadrul capitolelor
bugetare "Învăţământ" şi "Asigurări şi asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum
şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanţare. În anul 2012, se extinde
excepția și pentru capitolul bugetar asistență socială, indiferent de sursa de finanțare.
Însă, deși asistența socială este exceptată de la obligația UAT de a se încadra într-un număr
maxim de posturi, conformarea cu aceste prevederi prin reducerea numărului de posturi
finanțate și, respectiv, prin disponibilizare, a exacerbat deficitul de resurse umane în
domeniul asistenței sociale la nivelul UAT și a întârziat implementarea obligativității
înființării serviciilor publice de asistență socială la nivelul fiecărei UAT cel puțin la nivel
de compartiment în aparatul de specialitate al primarului la nivel de comună.
În consecință, personalul din cadrul serviciilor publice de asistență socială pentru ale căror
cheltuieli cu salariile nu sunt asigurate transferuri de la bugetul de stat, în baza standardului de
cost, este sectorul de activitate ale autorităților administrației publice locale cel mai
afectat.
Deși asistența socială este parte din pachetul minim de servicii publice, necesar și obligatoriu a
fi prestate la fiecare nivel administrativ-teritorial, obligația înființării SPAS în fiecare UAT
fiind prevăzută de Legea asistenței sociale nr.292/2011, totuși dintr-un număr de 3181 de
unități administrativ-teritoriale la care adăugăm și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
Municipiului București, numai 680 de servicii publice de asistenţă socială au obținut
certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, în baza prevederilor Legii
nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și
completările ulterioare, ceea ce reprezintă numai 21% din comunități.
Potrivit Strategiei Naţionale privind Incluziunea Socială şi Reducerea Sărăciei 2015-2020,
printre dintre obiectivele pe care România și le-a asumat se regăsesc cele întărirea capacității
serviciilor publice de asistență socială de la nivel local, astfel încât asistenţii sociali angajaţi cu
normă întreagă să aibă în fişa postului sarcini cu impact şi să lucreze individual cu
persoanele/familiile aflate în situaţii vulnerabile şi familiile acestora, precum și obiective care
privesc asigurarea complementarității dintre asistența socială și serviciile de ocupare și, în
special, măsuri care privesc creșterea impactului beneficiilor de asistență socială.
Însă, deși Legea asistenței sociale nr.292/2011 reglementează obligația serviciului public de
asistență socială (SPAS) de a identifica familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi
cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială, de a realiza evaluarea și
diagnoza comunității și a elabora planurile inițiale de intervenție pentru persoanele și familiile
vulnerabile, în care să includă serviciile sociale și beneficiile de asistență, precum și alte
măsuri/servicii necesare depășirii situației de dificultate, în modul cel mai eficient din punct de
vedere al integrării sociale, al responsabilizării persoanei, al scurtării perioadei de intervenție,
etc., prin asistentul social, totuși, numărul asistenților sociali angajați în SPAS-uri este
insuficient.

Potrivit Strategiei menționate, deficitul de personal SPAS în localitățile rurale și orașele sub 50
mii de locuitori se ridică la 2.300-3.600 de persoane.
În Registrul National al Asistenților Sociali din România la nivelul anului 2017 figurau 7.400
de asistenți sociali și 91 de societăți/cabinete individuale de asistență socială. (MO nr.68 bis.
din 23.01.2018).
Conform datelor comunicate de autorităților administrației publice locale, la solicitarea MMJS,
la nivelul anului 2018, în cadrul serviciilor publice de asistență socială la nivelul municipiilor,
orașelor și comunelor sunt angajați aproximativ 2500 de asistenți sociali, 15% dintre aceștia în
cadrul centrelor de servicii sociale.
Dintr-un număr de 1292 de UAT, numai 30% dintre cei care lucrează în SPAS-uri, au studii în
domeniul asistenței sociale, potrivit studiului, Asistență socială fără asistenți sociali?, Florin
Lazăr, Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, Comisia de cercetare în asistență
socială (2015).
Potrivit reprezentantului Colegiului Național al Asistenților Sociali (2018), numai 300 dintre
asistenții sociali înscriși în CNASR sunt angajați în cele 2861 de comune.
În condițiile în care aproape jumătate din populația României locuiește în mediul rural,
constatăm un deficit major de asistenți sociali pentru aceste comunități.
Mai mult decât atât, potrivit studiului ”Analiza şi evaluarea grupurilor vulnerabile în vederea
stabilirii nevoii de servicii sociale ”, realizat de INCE în cadrul proiectului ”Implementarea unui
sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS”, POCA
2014-2020, din totalul de 8430 de servicii sociale necesare la nivelul întregii țări, 70% sunt
necesare în mediul rural, iar dintre acestea, 29% reprezintă comunele cu mai puțin de 3000 de
locuitori și 30% comunele cu un număr de locuitori între 3001 și 6000.
 Pentru asigurarea unei abordări unitare în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor publice de
asistenţă socială raportat la numărul de locuitori din unitatea administrativ teritorială. Criteriul
din Legea 292/2011, respectiv raportarea la tipul de unitate administrativ teritorială (comună,
municipiu, oraș, județ) și nu la numărul de locuitori poate conduce la discriminarea persoanelor
beneficiare, respectiv la neasigurarea accesului la serviciul public de asistență socială. Potrivit
datelor publicate de INS există orașe/municipii cu o populație mai mare decât a unui județ și
există comune care au un număr de locuitori similar unui oraș.
Spre exemplu, potrivit Anuarului statistic al României 2016, după numărul locuitorilor la 1 iulie
2017:
- din totalul de 2861 de comune, 98 au sub 1000 de locuitori, 719 comune au sub 2000 de
locuitori, iar 42 au peste 10 000 de locuitori;
- din totalul de 320 de municipii și orașe, și 118 de orașe au sub 10.000 de locuitori, 21 au
sub 5000 de locuitori;
- din cele 42 de județe, 6 au un număr de sub 300.000 de locuitori,
Comparând cu datele demografice la nivelul anului 2011, numărul comunelor care au
depășit 10 000 de locuitori aproape s-a dublat (de la 24 de comune în anul 2011, la 42 în
anul 2017).
 Potrivit prevederilor art.112 alin.(3) lit. c) din Legea nr.292/2011, una dintre atribuțiile
principale ale SPAS în domeniul serviciilor sociale este aceea de a iniţia, coordona şi aplica
măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se
pot afla anumite grupuri sau comunităţi.
La art.35 din același act normativ se precizează faptul că grupurile şi comunităţile aflate în
situaţii de dificultate beneficiază de servicii sociale, în cadrul programelor de acţiune
comunitară destinate prevenirii şi combaterii riscului de marginalizare şi excluziune socială,
aprobate prin hotărâri ale consiliilor judeţene/locale.

 Programul de Guvernare 2018-2020 prevede elaborarea unor politici publice integrate, între
domeniul educaţiei, sănătate şi cel social (la capitolul Politici în domeniul educaţiei),
modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate medico-sociale (la capitolul
Politici în domeniul sănătăţii), inclusiv construcția de centre comunitare integrate sociomedicale (la capitolul Fonduri europene), precum și creșterea accesului la servicii, în primul
rând la cele educaţionale, de sănătate şi sociale, înființarea la nivelul primăriilor a serviciilor
integrate reprezentând o prioritate (la capitolul Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei
sociale).
 Beneficiile de asistență socială sunt, în prezent, determinate în funcție de Indicatorul Social de
Referință (ISR), care nu a fost actualizat de la adoptarea sa în anul 2008. În raportul de țară
pentru anul 2017, s-a făcut referire la faptul că beneficiile de asistență socială au fost revizuite
în ultima perioadă, însă mecanismul de actualizare utilizat nu este corect și predictibil. În acest
sens sunt propuse măsuri de actualizare a cuantumurilor beneficiilor de asistență socială prin
legile speciale care reglementează aceste beneficii.
 De asemenea, evoluțiile legislative ulterioare adoptări Legii nr.292/2011 impun ajustarea unor
reglementări în privința stabilirii cadrului general de acordare a beneficiilor de asistență socială.
11. Proiectul de act normativ transpune legislația comunitară sau creează cadrul pentru
aplicarea directă a acesteia. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Schimbări preconizate
1. Asigurarea din bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2021, a salariilor asistenților
sociali responsabili de realizarea evaluării inițiale și elaborarea planului inițial de intervenție,
din cadrul serviciului public de asistență socială, care nu au angajat un asistent social, sau nu au
semnat un contract de prestări servicii în acest sens;
Până la această dată, Ministerul Muncii și Justiției Sociale are în vedere implementarea de
programe de interes național asigurării în fiecare localitate a cel puţin unui asistent social cu
normă întreagă. Programul ”Sprijin pentru autoritățile administrației publice locale din unele
unitățile administrativ-teritoriale în care nu s-au înființat/nu au fost acreditate serviciile
publice de asistență socială” a fost inițiat deja, hotărârea Guvernului pentru aprobarea acestuia
este în procedură de avizare externă. Programul prevăzut să se deruleze până în anul 2020.
2. Reglementarea faptului că UAT organizează servicii publice de asistență socială prin asociațiile
de dezvoltare intercomunitară, în special în care numărul populației din UAT este sub numărul
minim de locuitori prevăzut de Legea nr.351/2001 (1500 în cazul comunelor) și/sau în situația
în care există dificultăți obiective în atragerea resurselor umane specializate.
3. Armonizarea cu prevederile Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările
ulterioare, s-a constatat necesitatea revizuirii unor prevederi din cuprinsul legii în vederea
armonizării cu prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, ale Legii privind
statutul asistentului social nr.466/2004, cu cele ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice
locale.
4. Revizuirea unor termeni/definiții/concepte pentru facilitarea implementării.
5. Întărirea rolului serviciului public de asistență socială ca punct unic de contact în domeniul
incluziunii sociale, atât pentru beneficiarii sistemului de asistență socială/grupurilor de risc, cât
și pentru furnizorii de servicii sociale, de asistență medicală comunitară, de educație, de
ocupare, etc., prin formularea expresă a atribuțiilor acestuia în implementarea măsurilor de
prevenție în asistență socială și a rolului de integrator al acestora.
6. Completarea secțiunii prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială cu
principalele responsabilități ale serviciului public de asistență socială, în ceea ce privește
coordonarea implementării măsurilor privind accesul la educație, la serviciile de sănătate, la
cele de ocupare și de locuire. În consecință, proiectul propune abrogarea Legii nr. 116/2002

privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.
7. Completarea circuitului informațiilor în procesul de acordare a serviciilor cu obligația revizuirii
planului inițial de intervenție pe baza rezultatului evaluării complexe și cu obligația furnizorilor
de servicii sociale de a informa serviciului public de asistenţă socială locală în a cărui rază
administrativ-teritorială are domiciliul persoana beneficiară asupra admiterii/scoaterii din
evidență a cazului. De asemenea, sunt reglementate faptele contravenționale și sancțiunile
aferente acestora. În consecință, proiectul propune abrogarea Ordonanței Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale.
8. Reglementări mai clare în ceea ce privește caracterul beneficiilor de asistență socială de care
poate beneficia persoana în nevoie, atât din punct de vedere al caracterului individual sau
familial al acestora, cât și din punct de vedere al bugetului din care acestea sunt susținute.
9. Reglementări în ceea ce privește finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții sociali din
cadrul serviciilor publice de asistență socială.
10. Introducerea modalității de actualizare a cuantumurilor beneficiilor de asistență socială prin legi
speciale, astfel încât să se dea posibilitatea de modificare a cuantumurilor, fără a mai depinde
de indicatorul social de referință (ISR), țânând cont și de recomandările din Raportul de țară
pentru anul 2017.
11. Reglementări legate de simplificarea procedurilor administrative pentru cetățean, dar și în
contextul sistemului informatic integrat și al dezvoltării schimbului electronic de date.
1. Alte informaţii
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
11. 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
21. Impactul asupra sarcinilor administrative.
a) se va cuantifica impactul net al sarcinilor administrative, evidenţiindu-se atât costurile
administrative generate de noul act normativ sau de modificarea legislativă, cât şi costurile
administrative eliminate;
b) simplificarea procedurilor administrative.
22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impact social
Modificările și completările propuse de prezentul proiect de lege implementează măsuri prevăzute în
Programul de guvernare 2018-2020 referitoare la dezvoltarea sistemului de servicii sociale, dar și la o
mai bună țintire a acordării beneficiilor de asistență socială, în strânsă legătură cu promovarea
incluziunii active a grupurilor vulnerabile, susținerea și stabilirea unor principii mai bune de colaborare
și parteneriat public-privat în domeniul serviciilor sociale, asigurarea în fiecare localitate a cel puţin
unui asistent social cu normă întreagă, etc.
Impactul asupra cetățenilor și persoanelor beneficiare este creșterea gradului de acces la servicii sociale
de proximitate, scăderea perioadei de intervenție în servicii sociale și asigurarea răspunsului exhaustiv
la nevoile diversificare ale persoanei, familiei.
De asemenea, interzicerea exercitării atribuțiilor asistentului social de persoane fără drept de exercitare
a profesiei, previne situațiile de încălcare gravă a drepturilor omului și nu doar pe termen lung, dar și
pe termen imediat, cu consecințe directe asupra persoanelor beneficiare și familiilor acestora.

Reglementarea faptelor contravenționale și sancțiunile aferente acestora ar trebui să conducă la
creșterea gradului de implementare a reglementărilor legale, a gradului de responsabilizare a
autorităților administrației publice locale, furnizori de servicii sociale publici și privați, dar și al
persoanei beneficiare.
Asanarea legislației, armonizarea prevederilor actelor normative, eliminarea pe cât posibil a
disfuncționalităților de implementare, asigură cadrul normativ clar pe baza căruia autoritățile
administrației publice locale își pot elabora și adopta actele normative pentru implementarea politicilor
sociale la nivel local.
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)

Indicatori
1
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
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

Anul
curent
2018

-

- în mii lei (RON) Următorii patru ani
Media pe cinci
ani
7
2019 2020 2021
2022

8.920,8 8.920,8

6.
Calcule
detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
veniturilor
şi/sau
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii – 12 luni X 3.717 lei X 2.000 UAT = 89.208.000 lei/an, începând cu anul 2021.
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 care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act
normativ:
1. Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 193 din 21 martie 2002;
2. Hotărârea Guvernului nr. 1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial nr.795 din 1 noiembrie 2002;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003;
4. Hotărârea Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii;
- acte normative ale autorităților administrației publice locale.
11 Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice:
a) impact legislativ – prevederi de modificare și completare a cadrului normativ în domeniul
achizițiilor publice, prevederi obligatorii;
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect;
b) norme cu impact la nivel operațional/tehnic – sisteme electronice utilizate în desfășurarea
procedurilor de achiziție publică, unități centralizate de achiziții publice, structură
organizatorică internă a autorităților contractante;
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii

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 va fi 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
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, republicată.
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 anterior, supunem aprobării prezentul proiect de Lege pentru modificarea și
completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011.
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