
 

 

 

LISTA ACTUALIZATĂ A REGLEMENTARILOR APLICABILE  LA 

 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Mai-2015 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire reglementare 

 

Data Obseva

tii 

1.  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;-cu modificările ulterioare   

 

2.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, 

actualizată.-cu modificările ulterioare 

  

3.  Ordinul MMFPSPV nr. 2126/05.12.2014 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, persoanelor fară adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protectie a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 

sistem integrat și cantinelor sociale.-cu modificările ulterioare 

  

4.  Ordinul MMFPSPV NR.31/ 14.01.2015 privind aprobarea Instrucțiunilor 

privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate 

prevenirii separării copilului de parinții săi, precum și pentru realizarea 

protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de parinții săi. 

  

5.  Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înființarea, 

organizarea și functionarea crețelor.-cu modificările ulterioare 

  

6.  O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale:   

 

7.  H.G. nr. 1007/2005 privind modificarea H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea 

Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială si a structurii orientative de 

personal, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de 

asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale.-cu modificările 

ulterioare 

  

8.  H.G. nr.335/2003 privind modificarea și completarea H.G. nr.90/2003 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a Serviciului 

Public de Asistență Socială;cu modificările ulterioare 

  

9.  Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;   

10.  Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în 

familie,republicata; 

  

11.  O.G. nr. 95/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 

pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;cu modificările ulterioare 

  

12.  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată;-cu 

modificările ulterioare 

  

13.  
 

O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe 

exercitate de Ministerul Sanătății Publice către autoritățile administrației 

publice locale;-cu modificările ulterioare 

  

14.  Ordinul 5298/1668/2011- aprobarea Metodologiei privind examinarea stării 

de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și 

  



particulare;-cu modificările ulterioare 

15.  
 

H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de 

Ministerul Sănătații Publice către autoritățile administratiei publice locale;-cu 

modificările ulterioare 

  

16.  
 

Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată; 

  

17.  Hotararea nr. 89 din 5 febr.2010 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin 

H.G. nr. 268/2007;-cu modificările ulterioare 

  

18.  O.U.G. nr.84/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;-cu 

modificările ulterioare 

  

19.  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 

republicată;cu modificările ulterioare 

  

20.  
 

Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, 

republicată;-cu modificările ulterioare 

  

21.  Legea nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată;   

22.  H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;cu modificările 

ulterioare 

  

23.  O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea creșterii copilului; 

-cu modificările ulterioare 

  

24.  Hotararea nr. 1025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005 privind susținerea familiei în 

vederea creșterii copilului;-cu modificările ulterioare 

  

25.  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și îndemnizația lunară pentru creșterea 

copiilor;-cu modificările ulterioare 

  

26.  H.G.nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 

pentru creșterea copiilor;-cu modificările ulterioare 

  

27.  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;-cu modificările ulterioare   

28.  Legea nr. 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii 416/2001, 

privind venitul minim garantat;-cu modificările ulterioare 

  

29.  H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;-cu 

modificările ulterioare 

  

30. O O.U.G.124/2011 –pentru modificarea și completarea unor acte normative care 

reglementează acordarea de beneficii de asistență socială;-cu modificările 

ulterioare 

  

31.  H.G. 57/2012- modificarea Normelor Legii nr.416/2001-venitul minim 

garantat, a Normelor O.U.G.111/2010-concediul și indemnizația lunară pentru 

creșterea copiilor și a Normelor Legii nr.277/2010- alocația pentru susținerea 

familiei;-cu modificările ulterioare 

  

32.  O.U.G. nr. 41/2011 pentru modificarea Legii 678/2001 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane; 

  

33.  Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA 

în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de 

SIDA , modificată prin O.U.G. nr. 25/2007; 

  



34.  Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;cu modificările ulterioare   

35.  Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;   

36.  O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de 

servicii, cu modificările și completările ulterioare;-cu modificările ulterioare 

  

37.  ORDINUL 302/2011-privind aprobarea formularelor standard ale Proceselor-

verbale de deschidere a ofertelor și Raportul procedurii aferente procedurilor 

de atribuire a contractelor de achiziție publică a contractelor de concesiune de 

lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;-cu modificările 

ulterioare 

  

38.  ORDIN AL Președintelui Autorității Naționale pentru reglementarea și 

monitorizarea achizițiilor publice nr.314/2010- privind punerea în aplicare a 

certificatului de participare la licitații cu ofertă independentă;-cu modificările 

ulterioare 

  

39.  H.G. nr.925/19 iulie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din 

O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

  

40.  H.G. nr. 525/2007 privind Organizarea si funcționarea A.N.R.M.A.P.; 

-cu modificările ulterioare 

  

41.  O.U.G. nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu 

modificarile si completările ulterioare; 

  

42.  Legea contenciosului administrativ nr.554/2004;cu modificările ulterioare   

43.  Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicată;   

44.  Legea nr. 500/2002 privind Finanțele publice;-cu modificările ulterioare   

45.  Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale;-cu modificările ulterioare   

46.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale.-cu modificările ulterioare 

  

47.  O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial,cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control 

intern/managerial.-republicată 
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