
                    HOTĂRÂRE   Nr. 539/2005 din  9 iunie 2005 
pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, 
precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 
privind serviciile sociale 
 
    Text în vigoare începând cu data de 19 august 2016 
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ 
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative 
modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 19 august 2016. 
 
    Act de bază 
#B: Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 
 
    Acte modificatoare 
#M1: Hotărârea Guvernului nr. 1007/2005 
#M2: Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 
#M3: Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 
 
    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font 
italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat 
modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc. 
 
#B 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30, al art. 31 alin. (2) şi al art. 49 
din Legea nr. 705/2001*) privind sistemul naţional de asistenţă socială, al art. 16 alin. (1) şi al art. 61 
din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
#CIN 
    *) Legea nr. 705/2001 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 292/2011. 
 
#M3 
    ART. 1 *** Abrogat 
    ART. 2 *** Abrogat 
    ART. 3 *** Abrogat 
    ART. 4 *** Abrogat 
#M1 
    ART. 5 *** Abrogat 
#M3 
    ART. 6 *** Abrogat 
    ART. 7 *** Abrogat 
    ART. 8 *** Abrogat 
    ART. 9 *** Abrogat 
#B 
    ART. 10 
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 
privind serviciile sociale, prevăzute în anexa nr. 3. 
    ART. 11 
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    ART. 12 
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 1 şi anexa nr. 1 şi se modifică în mod 
corespunzător art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004*) pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 



precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicată în Monitorul Oficial 
al Românie, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2004. 
#CIN 
    *) Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 a fost abrogată prin Legea nr. 197/2012. 
 
#M2 
    ANEXA 1 *** Abrogată 
 
    ANEXA 2 *** Abrogată 
 
#B 
    ANEXA 3 
 
                           NORME METODOLOGICE 
de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale 
 
    ART. 1 
    (1) Serviciile sociale prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, sunt asigurate de către furnizori de servicii 
sociale, denumiţi în continuare furnizori, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private. 
    (2) Furnizorii publici pot fi direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului judeţeană şi, 
respectiv, a sectoarelor municipiului Bucureşti, serviciul public de asistenţă socială la nivel local, alte 
servicii publice specializate la nivel judeţean sau local şi instituţii publice care au constituite 
compartimente de asistenţă socială. 
    (3) Furnizorii privaţi pot fi asociaţii şi fundaţii, culte religioase şi orice alte forme organizate ale 
societăţii civile, persoane fizice autorizate în condiţiile legii, organizaţii internaţionale de profil, filiale 
şi sucursale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 
    (4) Furnizorii menţionaţi la alin. (2) şi (3) trebuie să aibă prevăzută în mod obligatoriu, ca obiect de 
activitate în actul de înfiinţare sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi în mod 
independent, acordarea de servicii sociale. 
    ART. 2 
    Furnizorii prevăzuţi la art. 1 pot organiza şi acorda servicii sociale numai după obţinerea 
certificatului de acreditare. 
    ART. 3 
    (1) Serviciile sociale pot fi acordate de către un furnizor sau de mai mulţi furnizori, în baza unui 
contract încheiat între aceştia. 
    (2) Contractele prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate între furnizorii publici de servicii sociale, între 
furnizorii publici şi cei privaţi sau numai între furnizorii privaţi. 
    (3) Contractele prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate numai între furnizorii acreditaţi. 
    ART. 4 
    (1) Serviciul public de asistenţă socială organizat la nivel local sau judeţean poate să externalizeze 
furnizarea de servicii sociale în baza unui contract, în condiţiile de concurenţă prevăzute de legislaţia 
în vigoare. 
    (2) Externalizarea serviciilor sociale constă în transferul de responsabilităţi privind acordarea 
serviciilor sociale altor furnizori publici sau privaţi acreditaţi, numai în interesul persoanelor 
beneficiare, în vederea creşterii permanente a calităţii serviciilor. 
    ART. 5 
    Furnizorii acordă serviciile sociale pentru care au fost acreditaţi, la solicitarea persoanei, a familiei 
acesteia sau a reprezentantului legal, precum şi din oficiu ori în urma semnalării unor situaţii de nevoie 
socială de către orice altă persoană sau instituţie. 
    ART. 6 
    (1) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, serviciul public de asistenţă socială de la nivel local sau, după caz, primăriile 
au obligaţia de a afişa lista furnizorilor acreditaţi din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, şi a 
serviciilor oferite de aceştia. 



    (2) Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
pun la dispoziţie instituţiilor menţionate la alin. (1), anual, lista furnizorilor acreditaţi din judeţ, 
respectiv din municipiul Bucureşti, şi a serviciilor oferite de aceştia. 
    ART. 7 
    Furnizorii acreditaţi pot solicita înscrierea unor ocupaţii în Nomenclatorul privind clasificarea 
ocupaţiilor din România, dacă serviciile sociale pe care le furnizează nu pot fi îndeplinite de persoane 
cu profesii deja existente. 
    ART. 8 
    Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei realizează monitorizarea, evaluarea şi controlul 
serviciilor sociale acordate de către furnizorii acreditaţi, prin direcţiile de muncă, solidaritate socială 
şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 
    ART. 9 
    (1) În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (1) şi (2) din ordonanţă, directorul executiv al direcţiei de 
muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, desemnează cel 
puţin două persoane care să realizeze activitatea de monitorizare, evaluare şi control la nivel local. 
    (2) Atribuţiile persoanelor desemnate şi procedura de desfăşurare a activităţii de evaluare, 
monitorizare şi control se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. 
    ART. 10 
    Furnizorii acreditaţi sunt obligaţi să transmită direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie în a 
căror rază administrativ-teritorială îşi desfăşoară activitatea orice informaţie solicitată cu privire la 
serviciile sociale acordate. 
    ART. 11 
    (1) În vederea realizării evidenţei furnizorilor şi a serviciilor sociale acordate, la nivelul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se înfiinţează Registrul electronic unic al furnizorilor acreditaţi 
şi al serviciilor sociale. 
    (2) Procedura de constituire, actualizare şi de accesare a registrului prevăzut la alin. (1) se aprobă 
prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei*). 
#CIN 
    *) A se vedea Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 280/2006 privind 
aprobarea Procedurii de lucru în vederea constituirii, actualizării şi accesării Registrului electronic 
unic al serviciilor sociale. 
 
#B 
                              --------------- 


