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 Sistemul naţional de asistenţă socială, astfel cum este reglementat prin Legea nr. 292/2011, 
reprezintă reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile 
sociale şi beneficiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţii individuale sau colective pentru 
asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune 
socială. 

Serviciile sociale reprezintă un ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a 
răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor 
situaţii de dificultate, vulnerebilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii 
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

În judeţul Hunedoara,  s-a constatat existenţa unui număr mare de copii aflaţi în dificultate şi 
de persoane adulte care necesită protecţie socială, datorită situaţiei socio-economice existente. 

Din acest motiv este benefică existenţa serviciilor sociale specializate acordate şi de către 
furnizorii privaţii acreditaţi de servicii sociale,  care contribuie la diversificarea sistemului serviciilor în 
domeniul protecţiei copiilor şi a persoanelor adulte din judeţul Hunedoara. 

În acest sens apreciem că sprijinirea şi colaborarea cu aceşti furnizori de servicii sociale 
constituie un pas important ce contribuie la dezvoltarea capacităţii sistemului de asistenţă socială de a 
răspunde prompt şi eficace nevoilor copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate. 

Astfel, în conformitate cu prevederilor art. 112 alin.(1) şi alin.(3) lit. o) şi q) din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2012,  în mod concret sprjinirea acestor furnizori, se poate realiza şi prin acordarea 
unei finanţări personalului de specialitate în vederea menţinerii şi creşterii calităţii serviciilor sociale 
acordate de furnizori privaţi de servicii sociale pentru persoanele în dificultate din judeţul Hunedoara. 

Menţionăm că furnizorii privaţi acordă servicii sociale pentru un număr de aproximativ 282 de 
copii şi 100 de persoane adulte la nivelul judeţului Hunedoara, iar preluarea lor în sistem public, 
respectiv în cadrul serviciilor specialitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Proptecţia 
Copilului Hunedoara, ar genera mărirea costurilor serviciilor acordate acestora beneficiari de către 



bugetul de stat şi judeţean, comparativ cu sprijinul financiar acordat furnizorilor privaţi de servicii 
sociale.   

Ţinând cont că în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, s-a înfiinţat Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei generale de asistenţa socială şi protectia copilului, republicată, cu modificările şi 
completările, ulterioare instituţie publică, cu personalitate juridică, în scopul punerii în aplicare a 
politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în 
nevoie, fiinţarea, decontarea finanţării acordate furnizorilor privaţi de servicii sociale, se va realiza prin 
intermediul acestei instituţie de specilitate, care va putea urmări şi verifica activitate şi  modul de 
utilizare a finanţării acordate . 

În acest context  se impune reglementarea modalităţii de finanţare, decontare, monitorizare a  
furnizorilor privaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi protecţiei persoanei adulte in 
centre de ingrijire si asistenta/locuinte protejate/ camine pentru persoane varstnice, prin Regulamente  
pe fiecare domeniu şi procedură formalizată de sistem. 
 Având în vedere cele enunţate, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre dezbaterea şi 
aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor 
privind finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, cu anexele(1-7), în domeniul protecţiei copilului 
şi în domeniul protecţiei persoanei adulte  cu handicap/ persoanei vârstnice, astfel cum a fost 
redactat. 
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 Sistemul naţional de asistenţă socială, astfel cum este reglementat prin Legea nr. 292/2011, 
reprezintă reprezintă ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. 

Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile 
sociale şi beneficiile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţii individuale sau colective pentru 
asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune 
socială. 

Serviciile sociale reprezintă un ansamblul complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a 
răspunde nevoilor sociale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor 
situaţii de dificultate, vulnerebilitate sau dependenţă, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii 
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

În judeţul Hunedoara,  s-a constatat existenţa unui număr mare de copii aflaţi în dificultate şi 
de persoane adulte care necesită protecţie socială, datorită situaţiei socio-economice existente. 

Din acest motiv este benefică existenţa serviciilor sociale specializate acordate şi de către 
furnizorii privaţii acreditaţi de servicii sociale,  care contribuie la diversificarea sistemului serviciilor în 
domeniul protecţiei copiilor şi a persoanelor adulte din judeţul Hunedoara. 

În acest sens apreciem că sprijinirea şi colaborarea cu aceşti furnizori de servicii sociale 
constituie un pas important ce contribuie la dezvoltarea capacităţii sistemului de asistenţă socială de a 
răspunde prompt şi eficace nevoilor copiilor şi persoanelor adulte aflate în dificultate. 

Astfel, în conformitate cu prevederilor art. 112 alin.(1) şi alin.(3) lit. o) şi q) din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2012,  în mod concret sprjinirea acestor furnizori, se poate realiza şi prin acordarea 
unei finanţări personalului de specialitate în vederea menţinerii şi creşterii calităţii serviciilor sociale 
acordate de furnizori privaţi de servicii sociale pentru persoanele în dificultate din judeţul Hunedoara. 

Menţionăm că furnizorii privaţi acordă servicii sociale pentru un număr de aproximativ 282 de 
copii şi 100 de persoane adulte la nivelul judeţului Hunedoara, iar preluarea lor în sistem public, 
respectiv în cadrul serviciilor specialitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Proptecţia 
Copilului Hunedoara, ar genera mărirea costurilor serviciilor acordate acestora beneficiari de către 



bugetul de stat şi judeţean, comparativ cu sprijinul financiar acordat furnizorilor privaţi de servicii 
sociale.   

Ţinând cont că în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara, s-a înfiinţat Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
României nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei generale de asistenţa socială şi protectia copilului, republicată, cu modificările şi 
completările, ulterioare instituţie publică, cu personalitate juridică, în scopul punerii în aplicare a 
politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în 
nevoie, fiinţarea, decontarea finanţării acordate furnizorilor privaţi de servicii sociale, se va realiza prin 
intermediul acestei instituţie de specilitate, care va putea urmări şi verifica activitate şi  modul de 
utilizare a finanţării acordate . 

În acest context  se impune reglementarea modalităţii de finanţare, decontare, monitorizare a  
furnizorilor privaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi protecţiei persoanei adulte in 
centre de ingrijire si asistenta/locuinte protejate/ camine pentru persoane varstnice, prin Regulamente  
pe fiecare domeniu şi procedură formalizată de sistem. 

Conform art 2, litera c, punctul 9 din anexa 1 la  din Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aprobat prin Hotărârea 
Guvernului României Nr. 1434/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare :” Direcţia 
generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale:fundamentează şi propune consiliului judeţean, 
respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv 
cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, 
serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie” 
 Având în vedere cele enunţate, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, supunem spre dezbaterea şi 
aprobarea Consiliului Judeţean Hunedoara, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentelor pentru finanţarea furnizorilor privaţi de servicii sociale, acreditați ca furnizori 
de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu 
handicap/ persoanei vârstnice 
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