
 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

 

Titlul actului normativ 

Hotărâre a Guvernului  

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului de act normativ  

 

Programul de Guvernare 2021-2024 prevede modernizarea sistemului de asistență socială și 

finalizarea procesului de preluare din perspectivă conceptuală şi metodologică a creşelor în sistemul 

naţional de învăţământ. 

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V Sănătate, Reziliență economică, 

socială și instituțională, Componenta 13:  Reforme Sociale, este prevăzută Reforma serviciilor de 

îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice, precum și investiția în crearea unei rețele de 

centre de îngrijire de zi și de realibilitare pentru persoanele vârstnice dependente (I.4.). 

 

În conformitate cu obiectivul reformei, în centrele de zi de asistență și recuperare se vor asigura 

servicii de îngrijire personală, integrat cu serviciile complementare de recuperare și reabilitare 

funcțională (terapii de recuperare/reabilitare funcţională cum ar fi: şedinţe de psihoterapie, 

kinetoterapie, terapie prin masaj, hidroterapie, termoterapie, balneoterapie, fizioterapie, terapii de 

relaxare, gimnastică medicală, podologie ş.a.;), activități terapeutice și ocupaționale, precum și 

consiliere psihologică, linie telefonică de urgență, asistenţă şi suport pentru familia persoanei 

vârstnice, suport pentru realizarea activităţilor administrative şi gestiunea bunurilor, acordare de 

alimente și ajutoare materiale etc. Centrele vor fi dotate cu aparatura medicală și de recuperare, 

echipament și materiale pentru terapii de recuperare și relaxare și pentru activități terapeutice și 

ocupaționale, cameră senzorială, etc. utilizate în vederea restabilirii capacităților funcționale fizice, 

psihice și mentale ale persoanelor vârstnice. 

Unitățile de îngrijire la domiciliu vor fi complementare centrelor de zi de asistență și recuperare 

pentru persoane vârstnice și vor asigura servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice - 

cod 8810ID – I, conform Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015. 

Pentru a asigura o complementaritate cu serviciile oferite în cadrul centrelor de zi de asistență și 

recuperare, unitățile de îngrijire la domiciliu - vor asigura, în principal, ajutor beneficiarilor pentru 

realizarea activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice, sprijin pentru dezvoltarea personală 

şi menţinerea respectului de sine, activităţi de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi 

comunitate, sesiuni de informare şi consiliere a membrilor de familie, îngrijiri medicale curente 

pentru persoanele vârstnice, kinetoterapie, terapii de recuperare fizică/ psihică/mentală, activități 

terapeutice și ocupaționale etc. 

2.2. Descrierea situaţiei actuale      

Conform prevederilor art.34 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, categoriile și tipurile de servicii sociale, activitățile și funcțiile aferente fiecărui tip de 

serviciu se stabilesc prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărâre a Guvernului. 

Nomenclatorul serviciilor sociale (NSS) este structurat pe baza CAEN Rev.2 Clasificarea activităţilor 

din economia naţională – CAEN REV.2. În secţiunea Q - Sănătate şi asistenţă socială, grupa 889, Alte 



 

 

 

activităţi de asistenţă socială, fără cazare, clasa, 8899 sunt incluse și activitățile de consultanţă 

privind bugetele de familie, servicii de consiliere maritală şi familială, servicii de consultanţă privind 

creditele şi datoriile, activităţi de asistenţă socială comunitare şi de cartier, activităţi de stabilire a 

drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocaţiile pentru chirii şi ajutoarele pentru bunuri 

alimentare, activităţi de asistenţă, diurnă pentru persoanele fără locuinţă şi alte grupuri 

dezavantajate social, activităţi caritabile cum ar fi: strângerea de fonduri şi alte activităţi suport 

destinate ajutorului social. 

Însă, descrierea serviciului de asistență comunitară 8899CZ-PN-V din NSS în vigoare, nu include și 

activitatea de evaluare în vederea acordării beneficiilor de asistență socială bazate pe testarea 

veniturilor, asigurarea asistenței sociale comunitare obligatorii care intră exclusiv în atribuția 

serviciului public de asistență socială. 

De asemenea, nu sunt enumerat explicit tipurile de activități de asistență comunitară care pot fi 

prestate de furnizori publici sau privați de servicii sociale. 

În conformitate cu prevederile art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative 

din domeniul protecţiei sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.17/2022, cu 

modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale supune spre aprobare 

Guvernului, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru 

aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării 

creşelor din Nomenclatorul serviciilor sociale.  

În conformitate cu prevederile art.V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.100/2021, Legea nr. 

263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 507 din 30 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă la 

data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi 

funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară. 

Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie 

antepreşcolară a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.566/2022, publicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 437 din 4 mai 2022. 

În consecință, Legea nr. 263/2007 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

creşelor a fost abrogată. 

Nomenclatorul serviciilor sociale este structurat pe baza CAEN Rev.2 Clasificarea activităţilor din 

economia naţională – CAEN REV.2, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr.337/2007, cu modificările ulterioare. Structura CAEN rev.2 și Notele explicative, 

conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.893/2006 de modificare a Regulamentului 

Consiliului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul Activităţilor din 

Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2. CAEN Rev.2 cu notele explicative poate fi consultat pe pagina 

de internet a Oficiul Național al Registrului Comerțului,  

https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen 

În secţiunea Q - Sănătate şi asistenţă socială, grupa 889, Alte activităţi de asistenţă socială, fără 

cazare, clasa, 8899, Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a., sunt incluse servicii de 

consultanţă privind bugetele de familie, servicii de consiliere maritală şi familială, servicii de 

consultanţă privind creditele şi datoriile, activităţi de asistenţă socială comunitare şi de cartier, 

activităţi în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiaţilor, imigranţilor, etc., inclusiv cazarea 

acestora, temporară sau pentru perioade de timp mai îndelungate, activităţi de recalificare 

profesională şi calificare pentru şomeri, cu condiţia ca educaţia să constituie o componentă limitată, 

activităţi de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocaţiile pentru chirii şi 

ajutoarele pentru bunuri alimentare, activităţi de asistenţă, diurnă pentru persoanele fără 

locuinţă şi alte grupuri dezavantajate social, activităţi caritabile cum ar fi: strângerea de fonduri 

şi alte activităţi suport destinate ajutorului social. 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen


 

 

 

Aceste activități sunt prestate, conform prevederilor Legii asistenței sociale nr.292/2011, fie în 

principal de serviciul public de asistență socială, fie atât de furnizorii publici de asistență socială, cât 

și de furnizori privați. 

Având în vedere faptul că Nomenclatorul Serviciilor Sociale este un instrument pentru identificarea 

activităților și serviciilor în vederea înființării, organizării și finanțării acestora, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare, este necesară modificarea și completarea titlului "Centre de zi pentru 

asistenţă şi suport pentru alte persoane aflate în nevoie” pentru a asigura vizibilitatea activităților 

care pot fi organizate ca serviciu, fie exclusiv în cadrul autorității administrației publice locale, 

respectiv de serviciul public de asistență socială, fie de alte structuri, furnizori de servicii sociale 

publici sau privați. 

Spre exemplu, activitatea de evaluare în vederea acordării beneficiilor de asistență socială bazate pe 

testarea veniturilor, asigurarea asistenței sociale comunitare obligatorii, intră exclusiv în atribuția 

serviciului public de asistență socială. Acesta realizează evalurea inițială, consilierea inițială, planul 

de intervenție, inițiază, coordonează și monitorizează măsurile pentru combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale în comunitate, precume și alte servicii de asistență socială comunitară. În 

această categorie intră și serviciile comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale. 

În conformitate cu prevederile art.32 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, îngrijirea persoanei dependente se asigură la domiciliu, în centre 

rezidenţiale, în centre de zi, la domiciliul persoanei care acordă serviciul şi în comunitate.  

La art.58 din Legea nr.292/2011 se precizează că autorităţile administraţiei publice locale au 

obligaţia de a înfiinţa pe raza lor teritorială servicii sociale adecvate şi adaptate nevoilor persoanelor 

vârstnice care trăiesc în stradă. 

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor 

vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îngrijirea persoanelor vârstnice se 

acordă și în centre de zi, cluburi pentru vârstnici, case de îngrijire temporară, apartamente şi 

locuinţe sociale, precum şi altele asemenea. 

Este necesar să facem diferența între centrele organizate pentru socializare și petrecere a timpului 

liber și centrele care au ca principale activități asistența și recuperarea persoanelor vârstnice. 

2.3. Schimbări preconizate 

 Separarea categoriilor principale de activități aferente centrelor de zi de asistenţă şi 

recuperare, cod 8810 CZ-V-I, de cele aferente centrelor de zi de socializare şi petrecere a 

timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II; Completarea și modificarea coloanei 3, 

servicii/activități principale, specifice fiecărei categorii, conform obiectivului PNRR; 

 Modificarea coloanei 3, servicii/activități principale, aferente categoriei Unități de îngrijire la 

domiciliu, 8810 ID-I, în vederea completării cu alte activități, conform obiectivului PNRR; 

 Abrogarea numărului curent 36, referitor la îngrijiri personale la domiciliu acordate de 

îngrijitori persoane, motivat de faptul că această categorie se regășește în categoriile deja 

reglementate, fiind omisă abrogarea cu ocazia revizuirilor anterioare ale Nomenclatorului 

serviciilor sociale; 

 Abrogarea numărului curent referitor la creșe; 

 Modificarea denumirii titlului: titlul "Centre de zi pentru asistenţă şi suport pentru alte 

persoane aflate în nevoie” în ”Servicii pentru asistență și suport pentru persoane aflate în 

nevoie”, pentru a asigura vizibilitatea activităților care pot fi organizate ca serviciu, fie 

exclusiv în cadrul autorității administrației publice locale, respectiv de serviciul public de 

asistență socială, fie de alți furnizori de servicii sociale publici sau privați; 

 Modificarea și completarea activităților din cadrul serviciilor de asistență comunitară: 

1. Cu activități în sarcina exclusivă a serviciului public de asistență socială, cum ar fi: 

activitatea de evaluare în vederea acordării beneficiilor de asistență socială bazate pe 

testarea veniturilor,  asigurarea asistenței sociale comunitare obligatorii etc. 



 

 

 

2. Cu activități care pot fi organizate de furnizori de servicii sociale publici sau privați cum ar 

fi: comunicare şi monitorizare situaţii de risc; consiliere pentru prevenirea izolării sociale 

și depresiei, acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale, adaptarea și 

amenajarea locuinței pentru a preveni căderile și riscul de pierdere a autonomiei 

funcționale, consiliere psihologică și terapii de specialitate pentru persoanele vârstnice, 

consiliere psihologică și terapii de specialitate pentru persoanele dependente de consumul 

de alcool și substanțe, servicii de instruire pentru utilizarea internetului, cursuri și formare 

online, de utilizare a dispozitivelor smart, telefon, echipamente de telemedicină și 

teleasistență socială, conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de 

excluziune socială pentru persoanele vârstnice, promovarea unui stil de viaţă sănătos şi 

activ etc. 

Justificarea pentru eliminarea termenului ”alte” persoane aflate în nevoie este că, în categoria 

serviciilor de asistență comunitară prestate de serviciul public de asistență socială intră orice 

persoană aflată în dificultate, nu doar cele ”neclasificate anterior”. 

Este necesară înlocuirea sintagmei ”centre de zi” cu termenul ”servicii” în vederea eliminării 

confuziei în situația în care serviciile nu se organizează sub forma unui centru, deoarece în această 

categorie intră și activitățile organizate în cadrul serviciului public de asistență socială.  

 De asemenea, este necesară vizibilitatea acelor servicii de asistență comunitară care pot fi 

organizate de furnizori de servicii sociale publici sau privați incluzând activitîți, cum ar fi: 

1. comunicare şi monitorizare situaţii de risc; 

2. consiliere pentru prevenirea izolării sociale și a depresiei; 

3. acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;  

4. adaptarea și amenajarea locuinței pentru persoanele vârstnice, pentru a preveni 

căderile și riscul de pierdere a autonomiei funcționale  

5. consiliere psihologică și terapii de specialitate pentru persoanele vârstnice; 

6. consiliere psihologică și terapii de specialitate pentru persoanele dependente de 

consumul de alcool și substanțe; 

7. servicii de instruire pentru utilizarea de către beneficiarii de asistență socială a 

internetului, cursuri și formare online, de utilizare a dispozitivelor smart, telefon, 

echipamente de telemedicină și teleasistență socială; 

8. facilitarea accesului la o locuință adaptată; 

9. conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială a 

persoanelor vârstnice; 

10. promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, 

organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi de educaţie fizică sau 

sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi 

artistice, excursii şi drumeţii, promovarea activităţilor de voluntariat etc.;  

În domeniul dizabilității, au fost revizuite activitățile care se desfășoară în serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilități, fiind introduse activități precum: dezvoltarea abilităților lucrative, 

asistență și suport pentru luarea unei decizii, implicare şi participare socială şi civică. Aceste 

activități răspund Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități ,,O Românie 

echitabilă, 2022-2026, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2022 și sunt în concordanță cu 

standardele specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019.   

De asemenea, denumirile anumitor servicii au fost modificate pentru a fi conforme cu prevederile 

art. 51 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca de exemplu: din centre de recuperare și 

reabilitare în centre de abilitare și reabilitare. 

Totodată, asistentul personal profesionist a fost mutat de la secțiunea Servicii de îngrijire la 



 

 

 

domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, persoane aflate în situaţie de 

dependenţă la secțiunea Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, în vederea 

corelării cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

268/2007 cu modificările și completările ulterioare.  

De asemenea, activitățile desfășurate de asistentul personal al persoanei cu handicap grav și de 

asistentul personal profesionist au fost modificate și completate pentru armonizarea cu terminologia 

specifică dizabilității de la nivel internațional și european, pentru a corespunde abordării corecte a 

dizabilității promovate de Clasificarea internațională a funcționării, dizabilității și sănătății, adoptată 

și aprobată de Organizația Mondială a Sănătății, precum și pentru eliminarea unor eventuale abuzuri. 

În contextul asumării dezinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, odată cu ratificarea 

Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, prin Legea nr. 221/2010 cu modificările 

și completările ulterioare, toate aceste măsuri sunt subsumate interesului persoanelor adulte cu 

dizabilități și contribuie la creșterea autonomiei și autodeterminării personale,  în vederea incluziunii 

sociale a acestor persoane.  

2.4. Alte informaţii  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ 

3.2. Impact social:  

Având în vedere faptul că Nomenclatorul Serviciilor Sociale este un instrument pentru identificarea 

activităților și serviciilor în vederea înființării, organizării și finanțării acestora, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare, modificările propuse vor asigura vizibilitatea activităților care pot fi 

organizate ca serviciu, fie exclusiv în cadrul autorității administrației publice locale, respectiv de 

serviciul public de asistență socială, fie de alți furnizori publici de servicii sociale și prin urmare, 

faciliează dezvoltarea rețelei de sevicii sociale. 

Totodată, prezentul proiect de act normativ are un impact social semnificativ determinat de unul din 

grupurile țintă căruia i se adresează (persoanele cu dizabilități beneficiare ale seviciilor sociale) 

contribuind pe de o parte la creșterea calității vieții acestor persoane, iar pe de altă parte la 

incluziunea lor socială. 

3.3. Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului    

Implementarea măsurilor prevăzute de prezentul proiect de hotărâre de Guvern va conduce la 

respectarea drepturilor fundamentale ale pesoanelor vârstnice la asistență socială, asistență 

medicală, locuire, viață demnă și independentă, participare la viața socială. 

Dreptul la asistență socială este prevăzut la art.47 din Constituția României. 

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene (2010/C 83/02) prevede faptul că Uniunea 

Europeană recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnă și 

independentă și de a participa la viața socială, recunoaște și respectă dreptul de acces la serviciile 

sociale care acordă protecție în caz de bătrânețe. 

Totodată, proiectul de act normativ are impact asupra dreptului la viață independentă și integrare în 

comunitate așa cum este prevăzut în art. 19 din Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 

dizabilități, potrivit căruia persoanele cu dizabilităţi au acces la o gamă de servicii la domiciliu, 

rezidenţiale şi alte servicii în comunitate, inclusiv la asistenţă personală necesară vieţii şi integrării în 

comunitate, precum şi pentru prevenirea izolării sau segregării de comunitate.  

3.4. Impactul macroeconomic 

 Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici    



 

 

 

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat                                                             

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri   

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător 

 Nu e cazul 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării 

 Nu e cazul 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile      

Implementarea măsurilor prevăzute de prezentul proiect de Hotărâre de Guvern va contribui la 

atingerea obiectivelor 1. Fără sărăcie și 3. Sănătate şi bunăstare, măsura referitoare la extinerea 

rețelei de asistență socială și medicală, cu accent pe segmentele vulnerabile sau defavorizate ale 

populaţiei, din Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin HG 

nr.877/2018. 

3.9. Alte informaţii 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media 

pe 

patru 

ani  

1 2 

2022 

3 

2023 

4 

2024 

5 

2025 

6 

2026 

7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

în plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

iii. TVA 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, în plus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. transferuri între unități ale 

administrației publice 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. asistenţă socială 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

 

 

 

     

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

      



 

 

 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

Nu este cazul 

4.8. Alte informații:  

Nu este cazul 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:  

a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ.  

Nu e cazul 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice  

Nu e cazul 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun 

sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)  

Nu e cazul 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                   

5.5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

5.6. Alte informaţii 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative  

Prezentul proiect nu face parte din categoria actelor normative exceptate de la aplicarea procedurii 

de consultare conform art. 6 și art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

6.2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                            

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în 

situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în 

condiţiile Hotărârii Guvernului nr.635/2022 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative. 

Proiectul de act normativ a fost transmis, spre consultare, Asociației Municipiilor din România, 

Asociației Orașelor din România, Asociației Comunelor din România și Uniunii Naționale a Consiliilor 

Județene din România prin adresa nr. 1650/DIB/22.09.2022. 

Descrierea rezultatelor consultărilor derulate:  



 

 

 

1. Adresa UNCJR nr. 4548/03.10.2022 – propuneri și observații;  
2. Adresa AMR nr. 892/04.10.2022 – propuneri și observații;  
- modul în care au fost preluate propunerile şi observaţiile acestora 
- se menţionează soluţiile propuse de aceste structuri care au fost incluse în conţinutul 

proiectelor respective. 

Observațiile și propunerile UNCJR și AMR nu au fost preluate, justificat de faptul că, în  
Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, sunt deja prevăzute centre care răspund nevoilor 
categoriilor de beneficiari, așa cum au fost descrise în propunerile primite. 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin 

acte normative  

6.5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ și Consiliul Economic și Social. 

6.6. Alte informaţii 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale 

aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.  

Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina de 

internet a Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale, în data de 25.08.2022 până în data de 

05.10.2022, perioadă în care nu au fost primite solicitări de organizare a unor dezbateri publice. 

Perioada în care s-au putut transmite recomandări scrise a fost între 25.08.2022 și 03.09.2022. 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la 

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici 

publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561 din 10 mai 2009.  

7.2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

8.2. Alte informaţii 

 

 

 

 

 



 

 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului pentru 

modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea 

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

a serviciilor sociale 

 

 

 

Ministrul muncii și solidarității sociale 

 

 

 

Marius-Constantin BUDĂI 

 

Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii 

de șanse 

 

 

Gabriela FIREA 

 

 

 

AVIZAT: 

  

Viceprim-ministru 

 

Sorin Mihai GRINDEANU 

 

 

 

Ministrul investițiilor și proiectelor europene 

 

 

Marcel-Ioan BOLOȘ 

 

 

 

 

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi 

administrației 

 

 

Attila-Zoltán CSEKE 

 

 

 

 

 

Ministrul sănătății 

 

 

Alexandru RAFILA  

 

 

 

 

 

Ministrul educației 

 

 

Ligia DECA 

Ministrul justiției 

 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 

Ministrul finanțelor 

 

 

Adrian CÂCIU 

 

 

 

 

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-muncii-i-solidaritatii-sociale
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-dezvoltarii-lucrarilor-publice-i-administratiei
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1637859935
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor1637859802

