Anexa 10 - CADRUL LEGISLATIV

























Constituţia României;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;
Ordonanţa 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;
Hotărârea nr.1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor
sociale;
Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și
funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de
personal.
Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, actualizată;
Hotărârea nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale;
Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;
HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
OUG nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
H.G. nr.225/2012 pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
H.G. nr.50/2011;
H.G. nr.1291/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
O.U.G. nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru
sustinerea familiei;
O.U.G.nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care
reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială;
Legea nr.166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă
socială;
Hotărârea nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 829/2002 privind aprobarea Planului national antisaracie si promovare a
incluziunii sociale;
Ordonanţa de Urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului, actualizată;
OUG nr.70/2011 privind unele masuri de protectie in perioada sezonului rece;

























Hotararea Guvernului nr.1221 din 2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei
de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru perioada 20122020;
OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului.
Hotărâre nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor OUG nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, actualizată;
Legea nr.47/2006, privind sistemul naţional de asistenţă socială;
Legea nr.272/2004, privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, republicată;
Legea nr. 273/2004, privind regimul juridic al adopţiei, republicată;
H.G. nr 1434/2004, privind atribuţiile si Regulamentul–cadru de organizare si funcţionare
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului, actualizată;
H.G. nr 1437/2004, privind organizarea si metodologia de funcţionare a comisiei pentru
protecţia copilului, actualizată;
H.G. nr. 1435/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
Ordinul nr. 45/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii privind procedura
adopţiei interne;
Legea 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului;
H.G. nr 1058/2005, privind aprobarea Planului Naţional de acţiune pentru implementarea
legislaţiei în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
H.G. nr 1438/2004, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcţionare a
serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si celor de protecţie
specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi;
Ordinul nr.287/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de
pregătire si sprijinire a reintegrării sau integrării copilului în familie, precum si a ghidului
metodologic de implementare a acestor standarde;
Ordinul nr. 48/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul
pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;
Ordinul nr. 177/2003 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru telefonul
copilului, Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul
abuzat, neglijat si exploatat, precum si a Standardelor minime obligatorii privind centrul
de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării si exploatării copilului;
Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de
zi;
Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de
zi pentru copiii cu dizabilităţi;
Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial;
Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile
pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi;
Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de
consiliere si sprijin pentru părinţi si copii si a ghidului metodologic de implementare a
acestor standarde;






















Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de
primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat;
Ordinul nr. 132/2005 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciile
destinate protecţiei copiilor străzii;
Ordinul nr. 100/2006, pentru aprobarea Planului-cadru de acţiune în vederea reintegrării
sociale a copiilor străzii;
Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
Planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului
individualizat de protecţie;
H.G. nr 1439/2004, privind serviciile specializate destinate copilului care a săvârşit o
faptă penală si nu răspunde penal;
H.G. nr.729/2005, privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru
consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;
O.U.G. nr. 25/2003, pentru modificarea si completarea art. 20 din O.U.G. nr. 26/1997
privind protecţia copilului aflat în dificultate;
H.G. nr 1443/2004, privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi si
asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;
H.G. nr 1396/2005, privind modificarea anexei la H.G. nr 166/2005 pentru aprobarea
programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului.
Ordinul nr. 276/2005 privind coordonarea activităţilor de prevenire a abandonului în
unităţile sanitare care au în structura secţii de nounăscuţi si/sau de pediatrie;
Ordinul nr.219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie si monitorizare a
copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la
muncă în străinătate.
Legea nr.448/2006, privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată;
Hotărâre nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, actualizată;
H.G. nr.1440/2004, privind condiţiile si procedura de licenţiere si de inspecţie a
serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protecţie
specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, actualizată;
Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, actualizată;
Hotărâre nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a
creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
Hotărâre nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi
intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului
şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi
interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin
muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime
ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
Ordin nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru
ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, actualizat;
Ordin nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi
şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi
adolescenţi;






















Legea nr. 144/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2004 pentru
modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2003 privind înfiinţarea,
organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
Ordinul nr.131/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.2/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
Oordin nr.223/2007 privind implementarea formatului unic al cardului-legitimaţie de
parcare pentru persoanele cu handicap;
HG. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind condiţiile de
încadrare, drepturile si obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap;
HG. nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si funcţionare a
instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap;
Hotărârea Guvernului nr. 1177/2003 pentru aprobarea cuantumului îndemnizaţiei lunare
de hrana cuvenita persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA;
Ordinul nr.73/2004 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a îndemnizaţiei lunare de
hrană cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA si de control al
utilizarii de catre cei in drept a acesteia;
Ordinul nr.762/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psiho-sociale pe baza cărora se
stabileşte încadrarea în grad de handicap.
Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, completată şi
modificată prin legea 281/2006, republicată;
Hotărârea Guvernului nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naţionale de evaluare a
nevoilor persoanelor vârstnice;
Hotărârea Guvernului nr.1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice;
Ordin nr.418/2003 privind stabilirea, începând cu luna septembrie 2003, a costului mediu
lunar de întreţinere pe baza căruia se calculează contribuţia de întreţinere datorată de
persoanele asistate în căminele pentru persoane vârstnice;
Ordin nr.2126/2014 privind 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 pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în
sistem integrat şi cantinelor sociale;
Legea 363/2003 privind finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a
Zilei Internaţionale a Vârstnicilor;
Hotărârea nr. 1003/2002 privind alocaţiile zilnice de hrană pentru consumurile colective
din unităţile bugetare de asistenţă socială;
Ordin nr. 510/1999 privind aprobarea Programului de pregătire pentru practicarea
ocupaţiei de îngrijitor la domiciliu;
Ordin nr. 559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru
acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu;
Ordin nr. 1063/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii si familiei nr.
559/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea
furnizorilor de îngrijiri la domiciliu;











Ordin nr. 318/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si funcţionarea
îngrijirilor la domiciliu, precum si autorizarea persoanelor juridice si fizice care acorda
aceste servicii;
LEGE nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
LEGE nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si
văduvelor de război, republicată;
Hotărâre nr. 1089/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor.
Legea nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenţei in familie;
Ordonanţa Guvernului nr.95/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.217/2003
pentru prevenirea si combaterea violenţei in familie;
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale si familiei nr.383/2004 pentru aprobarea
standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protec ţiei victimelor
violenţei în familie;
Ordin nr. 385/2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare si funcţionare a
unităţilor pentru prevenirea si combaterea violenţei în familie;
Ordin nr. 1018/2004 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare si funcţionare a
unităţilor pentru prevenirea si combaterea violenţei în familie

