
    

 

 

 

 

Proiect de Lege privind subvenţionarea din 

fonduri publice a serviciilor sociale acordate 

de asociaţii, fundaţii şi cultele recunoscute de 

lege 

Amendamente Explicații 

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. 

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 pentru a veni 

în sprijinul asigurării finanțării serviciilor 

sociale. Este interzisă dubla finanțare a acelorași 

costuri ale serviciilor sociale. 

 

 

 

 

(3) Nivelul subvenţiei poate fi de maxim 50 % 

din costul standard/beneficiar/tip de serviciu 

stabilit conform legii. 

(3) Nivelul subvenţiei poate fi de maxim 80 % din 

costul standard/beneficiar/tip de serviciu stabilit 

conform legii, dar nu mai mult de 70% din costul 

total al serviciului furnizat de către furnizorul de 

servicii sociale.  

(4) Diferența de costuri va putea fi suportată de 

furnizor din alte surse, printre care și coplata 

serviciilor sociale de către beneficiari, în funcție 

de venitul acestora.  

Art. 1, alin 3, 50% din costul standard/ beneficiar e 

destul de putin. In primul rand pentru ca costul real 

pe beneficiar este cu mult peste costul standard 

aprobat de lege. De unde rezulta ca organizatiile ar 

trebuie sa acopere real aproximativ 70% din 

costurile totale pentru un anumit serviciu.  
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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.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) anunțul de intenție și primirea cererilor 

b) depunerea cererilor de solicitare a subvenţiei; 

c) evaluarea şi selecţionarea cererilor; 

e) publicarea listei furnizorilor selectaţi şi a sumelor 

aprobate 

d) încheierea contractelor de subvenţionare; 

 (4) Autoritatea contractantă este obligată să 

publice în termen de 90 de zile de la încheierea 

anului, în Monitorul Oficial al României partea a 

VI-a, lista beneficiarilor de subvenții și sumele 

acordate. 

 

 Art. 2.¹ În vederea asigurării resurselor necesare 

programelor de subvenții, autoritățile publice 

responsabile vor prevedea în bugetele anuale 

sumele necesare. 

 

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. 

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  înfiinţarea şi/sau 

furnizarea de servicii sociale.  

 

 

 

 

 

Nu se are in vedere faptul ca multe dintre serviciile 

sociale acordate de asociatii si fundatii, care 

beneficiaza de finantare de la bugetul de stat, au 

beneficiari din mai multe localitati si mai multe 

judete. Bugetele locale subventioneaza serviciile 
doar pentru beneficiarii care au domiciliul pe 

raza localitatii respective. Este necesara sprijinirea 

de Minister a serviciilor deoarece nu este realist sa 

ne imaginam ca bugetele locale vor putea sustine 

infiintarea de noi servicii care sa acopere toate 
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(2) Sumele alocate cu titlu de subvenţie de la 

bugetul de stat se utilizează exclusiv pentru 

acoperirea cheltuielilor pentru salarizarea 

personalului de specialitate. 

(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. 

(2) Sumele alocate cu titlu de subvenţie de la 

bugetul de stat se utilizează pentru acoperirea 

cheltuielilor pentru salarizarea personalului de 

specialitate implicat în furnizarea serviciilor 

sociale specializate, conform standardelor de 

calitate în domeniu, a nomenclatorului 

instituțiilor de asistență socială și a altor costuri 

directe de furnizare a serviciului social.  

(3)La stabilirea sumelor alocate cu titlu de 

subvenţie, se are în vedere standardul/beneficiar/tip 

de serviciu stabilit conform legii. 

 

Art. 3.¹ (1) Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale poate modifica anual lista 

tipurilor de servicii și categoriilor de beneficiari 

precum și eventualele criterii de eligibilitate a 

beneficiarilor după consultarea cu furnizorii 

privati și cu autoritățile publice responsabile de 

politica socială. 

(2) În funcție de criteriile mai sus menționate se 

poate organiza unul sau mai multe subprograme 

de subvenționare. 

nevoile locale. 

Plata personalului de specialitate, se refera strict la 

profesiile din asistenta sociala, specific: asistent 

social cu studii medii si superioare, lucrator social, 

pedagog social si ingrijitor la domiciliu (pentru 

serviciile de ingrijire). Trebuie sa precizam ca din 

subventie se asigura salarizarea personalului de 

specialitate implicat in furnuzarea serviciilor sociale 

specializate, conform standardelor de calitate in 

domeniu si a nomenclatorului instituriilor de 

asistenta sociala precum si a materialelor necesare. 

In caz contrar, serviciile finantate nu vor avea 

rezultate concrete in practica. 

 

 

 

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 

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. 

 

 (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 

 



 

 

Pagina 4 din 4 

corespunzător. corespunzător. 

  

(4) Pentru serviciile sociale care deservesc mai 

multe localități din același judet finanțarea va fi 

asigurată din bugetul consiliului judetean.  

(5) Autoritățile publice locale pot încheia 

acorduri de colaborare între ele pentru 

finanțarea serviciilor furnizate beneficiarilor cu 

domiciliul în  unitățile administrativ-teritoriale 

respective.  

 Art. nou 

 

Art.5 (1) În vederea asigurării resurselor 

necesare programelor de subvenții, autoritățile 

publice locale vor prevedea în bugetele anuale 

sumele necesare.  

(2) Fundamentarea bugetului alocat se va face de 

către autoritățile publice responsabile pe baza 

strategiei locale de servicii sociale / incluziune 

socială și a nevoilor sociale identificate. Nivelul 

alocațiilor bugetare anuale va fi stabilit având în 

vedere numărul total al beneficiarilor de servicii 

sociale ai furnizorilor privați din teritoriu în anul 

financiar curent, necesitățile acestora și  costul 

standard/beneficiar/tip de serviciu stabilit conform 

legii. 

 

 

Propuneri elaborate de: 

Octavian Rusu, consilier juridic Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile FDSC 

Grupul de experți ai Institutului de Economie Socială din cadrul FDSC format din:  

- Ana Burtea, Director, Fundația Inimă de Copil Galați 

- Elena Cucu, Director Fundația pentru Dezvoltarea Locală Speranța Targu Neamt 

- Gabriela Dima, Asistent Social Asociația Speranța Andradei Focșani   

- Ana Maria Bunyi, Director Fundația Ajutati Copiii Cluj 


