
                                                            PROIECT 
LEGE 

privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi 

cultele recunoscute de lege   

 

Art.1 - (1) Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi cultele recunoscute de lege, în calitate de furnizori 

privaţi de servicii sociale, pot primi subvenţii de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale pentru 

înfiinţarea, dezvoltarea şi asigurarea continuităţii serviciilor sociale. 

(2) Subvenţia este o formă de sprijin acordată furnizorilor privaţi de servicii sociale, în 

completarea veniturilor proprii şi reprezintă o alternativă la contractarea serviciilor sociale prevăzută 

de lege.  Furnizorii privaţi care au încheiat contracte de finanţare cu autorităţile administraţiei publice 

locale, sau după caz, centrale nu pot primi subvenţii pentru serviciile sociale care fac obiectul acestor 

contracte. 

(3) Nivelul subvenţiei poate fi de maxim  50 % din costul standard/beneficiar/tip de serviciu 

stabilit conform legii. 

 

Art.2 - (1) Subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de furnizorii privaţi se 

realizează pe principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei. 

(2) Subvenţia se acordă în baza contractului de subvenţionare, încheiat între autoritatea 

contractantă şi furnizorul privat, în urma unui proces de evaluare şi selecţie. 

     (3) Etapele procesului de evaluare şi selecţie sunt, în principal, următoarele: 

a) depunerea cererilor de solicitare a subvenţiei; 

b) evaluarea şi selecţionarea cererilor; 

c) încheierea contractelor de subvenţionare; 

d) publicarea listei furnizorilor selectaţi şi a sumelor aprobate în Monitorul Oficial al României 

partea a VI-a. 

 

Art.3 - (1) De la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

se pot acorda subvenţii furnizorilor privaţi de servicii sociale pentru: 

a) înfiinţarea şi/sau furnizarea de servicii sociale în comunităţile rurale; 

b) servicii sociale, în primii trei ani de funcţionare, înfiinţate în comunităţile în care aceste servicii 

nu există şi sunt necesare nevoilor membrilor comunităţii respective.  

(2) Sumele alocate cu titlu de subvenţie de la bugetul de stat se utilizează exclusiv pentru 

acoperirea cheltuielilor pentru salarizarea personalului de specialitate. 
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(3) La stabilirea sumelor alocate cu titlu de subvenţie, se are în vedere salarizarea personalului 

de specialitate din sectorul bugetar care activează în domeniul serviciilor sociale, pe categorii 

profesionale şi niveluri de încadrare.  

 

Art.4 - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot subvenţiona, din bugetele locale, furnizorii 

privaţi de servicii sociale pentru serviciile sociale care funcţionează pe raza teritorială a unităţii 

administrativ-teritoriale respective şi care nu fac obiectul unui contract de finanţare acordată din 

bugetul local sau, după caz, din bugetul de stat  sau nu au încheiat un contract de subvenţionare de la 

bugetul de stat.  

(2) Categoriile de cheltuieli pentru care se poate aloca subvenţie din bugetele locale se aprobă 

prin hotărâre a consiliului local şi pot acoperi cheltuielile curente de funcţionare. 

(3) Prevederile art. 3 alin.(3) se aplică în mod corespunzător. 

 

Art.5 - (1) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi autorităţile administraţiei publice locale 

acordă subvenţii în baza programului propriu de subvenţionare, aprobat prin ordin al ministrului 

muncii, familiei şi protecţiei sociale, respectiv prin hotărâre a consiliului local sau, după caz,  judeţean. 

(2) Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi autorităţile administraţiei publice locale 

pot acorda subvenţii furnizorilor privaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) respectă condiţiile de acreditare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

b) îndeplinesc criteriile de selecţie şi indicatorii de performanţă; 

c) serviciile sociale pentru care se solicită subvenţia sunt prevăzute în Nomenclatorul serviciilor 

sociale; 

d) acordă servicii sociale prevăzute în programul de subvenţionare. 

(3) Criteriile de selecţie şi indicatorii de performanţă prevăzute la alin.(2) lit. b), se aprobă 

anual prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale pentru sumele acordate de la 

bugetul de stat, respectiv prin hotărârea consiliului local sau, după caz, a consiliului judeţean,  pentru 

sumele alocate de la bugetul local/judeţean. 

 

Art. 6 - Modul de utilizare a subvenţiilor acordate din fonduri publice este supus controlului, conform 

legilor în vigoare. 

 

Art. 7 - Procedura de subvenţionare din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, 

fundaţii şi cultele recunoscute de lege,  stabilită prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care 

derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
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fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

Art. 8 - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.34/1998 privind acordarea 

unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 

administrează unităţi de asistenţă socială, precum şi prevederile referitoare la finanţarea activităţilor de 

asistenţă socială din cuprinsul art. 3 alin. (1) Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002. 

(2) Convenţiile pentru acordarea de servicii de asistenţă socială aflate în desfăşurare la data 

intrării în vigoare a prezentei legi se derulează în conformitate cu reglementările care au stat la baza 

încheierii acestora. 

 

Art.9 - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează Normele metodologice de aplicare a prezentei legi care se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului.   


