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LISTA ACTUALIZATA A REGLEMENTARILOR APLICABILE  LA 

 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 

2020 

 

Nr. 

crt. 

Denumire reglementare 

 

Obseva

tii 

1.  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

 

2.  HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

3.  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, 

actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

4.  HOTĂRÂRE Nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

5.  HOTĂRÂRE Nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

6.  ORDIN Nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea 

serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care 

au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în 

dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 

integrat şi cantinele sociale 

 

7.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) 

din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap 

 

8.  ORDIN Nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale de zi destinate copiilor 

 

9.  ORDIN Nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în 

cazurile de violenţă domestică 

 

10.  ORDIN Nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea  



serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice 

11.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

12.  Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

13.  
HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si 

a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

 

14.  Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

15.  H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

16.  Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie,republicata, , cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

 

17.  Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

18.  

 

O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate 

de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

19.  Ordinul 5298/1668/2011- aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a 

prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

20.  

 

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

transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice 

catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

21.  

 

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

22.  Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap,  cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

23.  Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, , cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

24.  

 

Legea nr. 17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/HG_1149_2002_la_18-01-2018.pdf


25.  Legea nr. 277/2010, privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

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

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

27.  O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

28.  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

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

O.U.G. nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

30.  Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare, actualizata. 

 

31.  Norma metodologică de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor din 

19.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

32.  O.U.G.124/2011 –pentru modificarea si completarea unor acte normative care 

reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

33.  Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in 

Romania si de protectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA , cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

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

35.  Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

36.  LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

37.  Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

38.  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

39.  Legea nr. 500/2002 privind Finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  

40.  OSGG 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 



41.  LEGEA nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

42.  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare 

 

43.  Legea nr 53/2003 Republicată (Codul Muncii), cu modificarile si completarile ulterioare.  

44.  Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 

45.  Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) - Parlamentul României, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 

46.   Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă social, cu 

completările ulterioare. 

 

47.  H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă sociala, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

48.  Ordin nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune 

privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 

judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

 

49.  Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 71/2005 privind aprobarea 

modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile publice 

de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale 

 

50.  Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 73/2005 privind aprobarea 

modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de 

servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale 

 

51.  Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

52.  Hotărârea nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică și deontologie al asistentului 

medical generalist, al moașei și al asistentului medical din Român 

 

53.  Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016.  

https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/Legea+319+din+2006.pdf/20e92134-6870-4776-9417-840a89a852b3
https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/Legea+319+din+2006.pdf/20e92134-6870-4776-9417-840a89a852b3
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https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/267247/HG+1425+din+2006.pdf/c64bb218-134a-497a-ae6f-9ddacbfd1571
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/2018/2018-06-17_LEGEA53din2003-Codul_Muncii.pdf
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https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262
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https://lege5.ro/App/Document/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/App/Document/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/App/Document/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/App/Document/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/App/Document/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_34_1998_la_18012018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/HG_1153_-2001_la_18012018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/24_04_Ordin_1086_2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Ordin_71_2005_la_18-01-2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Ordin_73_2005_la_18-01-2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_78_2014_la_18-01-2018.pdf


54.  Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificarile si completările 

ulterioare ; 

 

55.  Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu 

completările ulterioare. 

 

56.  Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 

57.  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

58.  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

59.  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 

republicata. 

 

60.  Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

61.  LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

62.  Legea nr. 115 din 16 octombrie 1996 - pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, 

magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare 

 

63.   ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare 

impotriva incendiilor. 

 

64.  ORDIN Nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila. 

 

65.  Hotararea nr. 432/2004, privind dosarul personal al functionarului public, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

66.  Hotararea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea 

carierei funcționarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

67.  Ordonanța de urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor 

de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete 

sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe 

nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora 

 

68.  Legea 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_466_2004_la_18-01-2018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_213_2004_la_18-01-2018.pdf
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.preventwork.ro/DepartmentFileHandler/0/0/ordin-nr-163-2007-397.pdf
http://www.preventwork.ro/DepartmentFileHandler/0/0/ordin-1435-2006-401.pdf


69.  Hotararea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

70.  Ordonanța de urgență nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

71.  Ord. MS 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 

72.  O.G. nr.53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării 

vaccinărilor si Legea nr.649 /2001pentru aprobarea ei; 

 

73.  Hotararea nr. 459 din 5 mai 2010, pentru aprobarea standardului de cost/an pentru 

servicii acordate în unitățile de asistență medico-sociale și a unor normative privind 

personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități 

de asistență medicală comunitară. 

 

74.  ORD. 204 /2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de 

la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi normele sale metodologice de 

aplicare; 

 

75.  Hotărârea nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;  

76.  Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru 

ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor 

 

77.  Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVD-19, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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