
Cadrul legal aplicabil prezentei cereri de propuneri de proiecte:

Ocupare

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și s�mularea ocupării

forței  de  muncă,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  inclusiv  legislația

subsecventă;

- Legea  nr.  448/2006  (republicată)  privind  protecția  si  promovarea  drepturilor

persoanelor cu handicap;

- Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 (republicată) privind formarea profesională a

adulților, inclusiv legislația subsecventă;

- Hotărârea  Guvernului  nr.  918/2013  privind  aprobarea  Cadrului  național  al

calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 377 din 18 aprilie 2002 pentru aprobarea Procedurilor

privind accesul la măsurile pentru s�mularea ocupării forței de muncă, modalitățile

de finanțare si instrucțiunile de implementare a acestora;

- Legea  nr.  279/2005  (republicată)  privind  ucenicia  la  locul  de  muncă,  inclusiv

legislația subsecventă;

- Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ

superior, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv legislația subsecventă.

Antreprenoriat

- Legea nr. 31/1990 (republicată)  privind societățile  comerciale, cu modificările  și

completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea ac�vităților

economice  de  către  persoanele  fizice  autorizate,  întreprinderile  individuale  și

întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 346/2004 privind s�mularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici

și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

Social

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și 

completările ulterioare;

- Legea nr. 219/2015 privind economia socială;

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată;

- Legea nr.  448/2006 privind  protecția  și  promovarea drepturilor  persoanelor  cu

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității  în domeniul serviciilor sociale, cu

modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului ins�tuțiilor

de asistență socială și a structurii orienta�ve de personal, a Regulamentului-cadru



de  organizare  și  funcționare  a  ins�tuțiilor  de  asistență  socială,  precum  și  a

Normelor  metodologice  de  aplicare  a  prevederilor  Ordonanței  Guvernului  nr.

68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de

aplicare  a  prevederilor  Legii  nr.  448/2006  privind  protecția  și  promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naționale pentru

protecția  și  promovarea  drepturilor  copilului  pentru  perioada  2014-2020  și  a

Planului operațional pentru implementarea Strategiei naționale pentru protecția și

promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016;

- Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de

aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul

serviciilor sociale;

- Hotărârea  Guvernului  nr.  18/2015  pentru  aprobarea  Strategiei  Guvernului

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru

perioada 2015-2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind

incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului

strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020;

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor

sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor

sociale;

- Ordinul Ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1372/2010 privind

aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate;

- Ordinul  Viceprim-ministrului,  Ministrului  dezvoltării  regionale  și  administrației

publice nr.  189/2013 pentru aprobarea reglementării  tehnice "Norma�v privind

adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor

cu handicap, indica�v NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000";

- Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.

1838/2014  privind  aprobarea  liniilor  de  subvenționare  prioritare  în  domeniul

asistenței  sociale  pentru  anul  2015,  respec�v  unitățile  de  asistență  socială  și

capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de

la bugetul de stat, pentru anul 2015, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind

acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică,

care înființează și administrează unități de asistență socială;

- Ordinul Ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.

424/2014  privind  aprobarea  criteriilor  specifice  care  stau  la  baza  acreditării

furnizorilor de servicii sociale;

- Ordinul Ministrului muncii și jus�ției sociale nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru

aprobarea standardelor minime de calitate  pentru acreditarea serviciilor  sociale

des�nate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, �nerilor care au părăsit

sistemul  de  protecție  a  copilului  și  altor  categorii  de  persoane adulte  aflate  în

dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în



sistem integrat și can�nele sociale

- Ordinul Ministrului Muncii  și  Jus�ției Sociale nr. 653 din 13 mar�e 2019 privind

instrucțiunile pentru implementarea prevederilor legale referitoare la licențierea

serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate în

domeniul serviciilor sociale și pentru abrogarea unor ordine;

- Ordinul Ministrului Muncii  și Jus�ției Sociale nr. 82 din 16 ianuarie 2019 privind

aprobarea standardelor  specifice minime de calitate  obligatorii  pentru  serviciile

sociale des�nate persoanelor adulte cu dizabilități;

- Ordinul Ministrului Muncii și Jus�ției Sociale nr. 28 din 3 ianuarie 2019 privind

aprobarea standardelor minime de calitate  pentru acreditarea serviciilor  sociale

des�nate prevenirii și combaterii violenței domes�ce.


