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CADRUL LEGAL APLICABIL IN 

CONTRACTAREA SERVICIILOR SOCIALE 

Legea asistenţei sociale  nr. 292/2011– art 112, alin. (3), lit. m coroborat 

cu art.114 (1) lit. b și alin. (2) lit. b-c 

• ART. 112 (3) În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor 

sociale, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii

principale: m) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile

sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor

vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind

responsabile de calitatea serviciilor prestate



Potrivit prevederilor Legii nr. 292/2011- legea asistentei sociale, 

contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale oferite de 

furnizori privaţi are în vedere realizarea următoarelor obiective

aprobate prin strategiile naţionale şi locale în domeniu:

a) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale de interes local;

b) construcţia unei reţele naţionale de servicii sociale;

c) asigurarea stabilităţii şi continuităţii funcţionării serviciilor

sociale;

d) asigurarea calităţii serviciilor sociale;



e) implicarea comunităţii în identificarea, prevenirea şi

soluţionarea problemelor sociale;

f) asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a 

furnizorilor privaţi şi publici de servicii sociale la fonduri

publice;

g) respectarea dreptului persoanei beneficiare la libera

alegere a furnizorului de servicii sociale;

h) optimizarea rezultatelor obţinute în urma furnizării

serviciilor sociale;

i) performanţa în administrarea serviciilor sociale.



OG 68/2003 privind serviciile sociale

HOTĂRÂRE Nr. 978/2015 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea

standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului

lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de

întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din

centrele rezidenţiale

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind

Codul administrativ

Hotărârea Consiliului Judetean Alba – de delegare a atribuțiilor privind

contractarea serviciilor sociale către D.G.A.S.P.C. Alba



 Ordinul 25-29/2019 cu Anexele aferente privind aprobarea standardelor minime

de calitate pentru acreditarea serviciile sociale

 HG nr. 867 din 14 octombrie 2015-pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor

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

sociale

 HG 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor

prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si

promovarea drepturilor copilului.

 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 98/2016 privind achizițiile publice și HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 
din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

• reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, 

procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de 

organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile 

specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de 

achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură 

cu executarea contractelor de achiziție publică.



Procedurile de atribuire a acordurilor cadru de achiziție

publică de servicii sociale aplicată de D.G.A.S.P.C. Alba,

conf. art. 68 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,

în functie de valoare estimată egală sau mai mare decât

pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:

a) licitaţia deschisă, organizată și derulată conf. art. 71-

75;

i) procedura simplificată, organizată și derulată conf. art.

113;



PROCEDURILE APLICABILE PENTRU ATRIBUIREA 

CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA DE 

SERVICII SOCIALE
Etape în întocmirea documentației de atribuire și a documentelor suport:

- elaborarea referatului de necesitate întocmit de compartimentul de specialitate 
responsabil de serviciul social solicitat, referat care cuprinde și estimarea 
cantităților și valorilor

- includerea achizitiei în planul anual al achizitiilor publice/actualizarea planului 
anual privind achizitiile publice

- elaborarea caietului de sarcini întocmit de compartimentul de specialitate 
responsabil de serviciul social solicitat

- verificarea disponibilităților financiare si elaborarea documentelor suport care 
cuprind: strategia de contractare, fișa de date a achiziției si declarația cu persoanele 
cu funcții de decizie, DUAE

- aprobarea documentatieI de atribuire de către autoritatea contractantă



Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu,

specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe de natură

tehnică ce permit serviciului social să fie descris, în mod

obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii

contractante, având la bază respectarea standardelor

minime de calitate și a standardelor minime obligatorii

din domeniul serviciilor sociale în conformitate cu

legislația în vigoare.



Compartimentul de specialitate din cadrul Autorității

contractante iniţiază în SICAP procedura de atribuire

numai după ce au fost elaborate şi aprobate documentaţia

de atribuire şi documentele suport.

După expirarea perioadei de depunere a documentelor de

ofertare în SICAP, ofertele sunt evaluate din punct de

vedere al eligibilitatii juridice si al conformității

administrative, al propunerii tehnice și al ofertei

financiare, de către o comisie de evaluare, stabilită de

către autoritatea contractantă.



Procedura de atribuire se finalizează prin

încheierea acordului cadru si ulterior a contractelor

subsecvente in functie de fondurile disponibile ale

autoritatii contractante. Acordul cadru se incheie pe o

perioada de maxim 3 ani.



Modul de  derulare și îndeplinire a serviciilor prevăzute 

în  acordurile cadru, respectiv a contractelor subsecvente 

este  monitorizat de către Compartimentul de specialitate 

din cadrul D.G.A.S.P.C. Alba care elaborează lunar 

raportul de monitorizare pentru fiecare contract de 

servicii derulat, acest document validand astfel plata 

contravalorii serviciilor sociale prestate.



D.G.A.S.P.C. Alba are încheiate 64 de 

acorduri cadru de prestări servicii 

sociale cu o capacitate de 1356 

beneficiari/lună, astfel:



Categorie de servicii Tip serviciu Număr contracte

încheiate

Nr. total servicii

beneficiari lunar

Servicii sociale destinate persoanelor vârstnice

Servicii rezidențiale Cămin pentru persoane

vârstnice

2 60

Servicii în comunitate Serviciu de îngrijire la 

domiciliu a persoanelor 

vârstnice

15 235

Servicii sociale pentru persoane adulte

Servicii în comunitate Adăpost de noapte 1 20



Categorie de servicii Tip serviciu Număr contracte

încheiate

Nr. total servicii

beneficiari lunar

Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

Servicii rezidențiale Locuință protejată pentru persoane adulte cu dizabilități 5 76

Servicii rezidențiale Centru de recuperare și reabilitare persoane cu handicap 3 50

Servicii rezidențiale Centru de Îngrijire și Asistență 1 30

Servicii în comunitate Serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte cu 

dizabilități

1 30

Servicii în comunitate Serviciu social acordat în comunitate destinat pers. adulte cu 

dizabilități afectate de scleroză multiplă     jud. Alba

1 50

Servicii în comunitate Serviciu social acordat în comunitate destinat pers. adulte cu 

dizabilități – Centru de zi adulți

2 125



Categorie de servicii Tip serviciu Număr contracte

încheiate

Nr. total servicii

beneficiari lunar

Servicii sociale pentru copii 

Servicii rezidențiale Casa de tip familial 16 278

Servicii rezidențiale Serviciul pentru 

dezvoltarea deprinderilor 

de viață independentă

1 27

Servicii în comunitate Centru de zi 13 325

Servicii sociale pentru copii cu dizabilități

Servicii rezidențiale Casa de tip familial 2 30

Servicii în comunitate Centru de zi 1 20



Valoarea estimativă, cumulată a serviciilor 

contractate/an este de 16.000.000,00 lei.



Beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă în cazul contractării serviciilor

sociale

Contractarea serviciilor sociale cu Furnizori privați de servicii sociale (FPS), acreditați în

condițiile legii determină o creștere a calității serviciilor oferite beneficiarilor. Statisticile

realizate în domeniul social privind nivelul de satisfacție a beneficiarilor în sistem public

versus sistem privat demonstrează că ponderea este deținuta de sectorul privat de servicii

sociale.

De asemenea, experiența anterioară a DGASPC Alba în contractarea de servicii sociale

cu furnizori privați de servicii sociale califică Direcția în calitate de furnizor de stat de servicii

sociale ca o instituție cu rol de îndrumare metodologică de calitate pentru furnizorii privati.


