
   <=> [1] - H.G. nr.687/1997  

           privind contractarea si garantarea de catre Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe 

guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinte 

sociale, refacerea si dezvoltarea infrastructurii in intravilanul localitatilor rurale, MO nr. 305 din 10 noiembrie 

1997 .  
          <=> [2] - Legea nr.34/1998  

           privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care 

infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, MO nr. 29 din 27 ianuarie 1998.   
          <=> [3] - H.G. nr. 532/1999  

          pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă 

socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora (adulţi), MO nr. 325 din 8 iulie 1999.   
          <=> [4] - Legea. nr. 17/2000  

           privind asistenţa socială a peroanelor vârstnice, republicată 2007;  

          <=> [5] - Legea. nr.19/2000  

           privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (venitul brut lunar pentru care se 

plateste CAS), MO nr. 140/1 apr. 2000.  
          <=> [6] - Legea. nr. 705/2001  

           privind sistemul national de asistenta socială, MO partea I nr. 814 din 18/12/2001 (adulţi)  

          <=> [7] - Legea nr.116/2002  

           legea privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, MO partea I nr. 193 din 21/03/2002.   

          <=> [8] - H.G. nr. 773/2002  

           pentru organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale privind asistenta socială, MO nr. 554 din 29 

iulie 2002.  
          <=> [9] - H.G. nr. 829/2002  

          privind aprobarea Planului national antisaracie si promovare a incluziunii sociale, MO partea I nr. 662 din 

6 septembrie 2002 (adulţi)  
          <=> [10] - OG nr. 68/2003  

           privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  

          <=> [11] - H.G. nr.90/2003  

           pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta 

sociala.  
          <=> [12] - H.G. nr.335/2003  

           privind modificarea si completarea HG nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 

si functionare a serviciului public de asistenta sociala.  
          <=> [13] - H.G. nr. 412/2003  

           pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-

sociale, MO nr. 260 din 15 aprilie 2003.  
          <=> [14] - Ordin nr.491/2003  
           pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-sociala a persoanelor care se interneaza in unitati de asistenta 

medico-sociale.  
          <=> [15] - Legea. nr.515/2003  

           de aprobare a Ordonantei nr.68/2003 privind serviciile sociale.  

          <=> [16] - Ordin nr.52/2004  

           al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Naţional 

pentru Prevenirea şi Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecţiilor regionale şi a 

Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi   
          <=> [17] - Ordin nr. 71/2004  

           privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat de serviciile publice 

de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale.  
          <=> [18] - O.G. nr.86/2004  

           de modificare si completare a Ordonantei nr.68/2003 privind serviciile sociale.  

          <=> [19] - Legea nr. 343/2004  

           privind protectia socială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; MO nr. 641 din 15 iulie 2004.   

          <=> [20] - Ordin nr. 383/2004  

           privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protectiei victimelor 

violentei in familie, MO nr. 698 din 3 august 2004.  
          <=> [21] - OMM. nr.422/2004  

           pentru aprobarea standardelor obligatorii de calitate privind serviciile sociale specializate din România.  

          <=> [22] - H.G. nr. 1024/2004  

          pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 

privind serviciile sociale, precum si a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale.  



          <=> [23] - H.G. nr. 1434/2004  

           privind atribuţiile şi Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului;  
          <=> [24] - H.G. nr. 1440/2004  

           privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie socială a serviciilor de prevenire a separării 

copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de 

ocrotirea părinţilor săi;  
          <=> [25] - H.G. nr. 2394/2004  

           privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevazatori cu handicap grav si accentuat   

          <=> [26] - Ordin MMSSF. nr.73/2005  

           privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, incheiat de furnizorii de 

servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.   
          <=> [27] - Ordin nr. 383/2005  

          pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale si a modalitatii de evaluare a 

îndeplinirii acestora de catre furnizori, MO nr. 709 din 5 august 2005 .  
          <=> [28] - H.G. nr. 539/2005  

          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  
          <=> [29] - H.G. nr.729/2005  

           privind stabilirea nivelurilor alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile publice 

de asistenta sociala.  
          <=> [30] - H.G. nr. 1007/2005  

          privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 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  
          <=> [31] - H.G. nr.1175/2005  

           Strategia Naţională pentru Protecţia, Integrarea şi Incluziunea Socială a Persoanelor cu Handicap (adulţi)  

          <=> [32] - H.G. nr. 1764/2005  

           privind actualizarea alocatiei sociale cuvenite adultilor nevazatori cu handicap grav si accentuat, precum 

si a indemnizatiei lunare cuvenite adultilor cu handicap grav si accentuat, altii decât nevazatorii, MO partea I nr. 

1182 din 28/12/2005.  
          <=> [33] - H.G. nr. 1826/2005  

           Strategia naţională pentru dezvoltarea serviciilor sociale  

          <=> [34] - Legea. nr. 47/2006  

           privind sistemul naţional de asistenţă socială  

          <=> [35] - Ordin nr.60/2006  
           Pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 

privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.   
          <=> [36] - Ordin nr. 95/2006  

           Metodologia de lucru privind colaborarea dintre DGASPC şi SPAS / persoanele cu atribuţii de asistenţă 

socială, în domeniul protecţiei copilului.  
          <=> [37] - Ordin nr.100/2006  

           pentru aprobarea Planului-cadru de actiune în vederea reintegrarii sociale a copiilor strazii  

          <=> [38] - OG nr. 130/2006  

           privind Inspecţia Socială  

          <=> [39] - Ordin nr. 175/2006  

           privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale la domiciliu pentru persoane 

adulte cu handicap, MO nr. 684 din 9 august 2006.  
          <=> [40] - H.G. nr. 197/2006  

           privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor persoanelor cu 

handicap, precum si în domeniul asistentei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fara adapost si 

persoanelor victime ale violentei în familie si a finantarii acestor programe, MO partea I nr. 195 din 01/03/2006.  
          <=> [41] - Ordin nr. 286/2006  

           pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii sociale şi a Normelor 

metodologice privind întocmirea planului individualizat de protecţie (asistenţă socială în scopul prevenirii 

separării copilului de părinţi);  
          <=> [42] - H.G. nr.669/2006  

           privind aprobarea Strategiei naţionale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie 

a copilului.  
          <=> [43] - H.G. nr.723/2006  



           privind modificarea H.G. nr. 1024/2004 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 .  
          <=> [44] - H.G. nr.1217/2006  

           privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România.   

          <=> [45] - H.G. nr.1896/2006  

           pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-

cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului.  
          <=> [46] - Legea. nr. 40/2007  

           pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006, MO 

nr. 172 din 12 martie 2007.  
          <=> [47] - H.G. nr.1059/2007  

           privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale, MO nr. 656 din 26 

septembrie 2007.  
          <=> [48] - Ordin nr.1992/2007  

           pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de 

handicap, MO nr. 885 din 27/12/2007  
          <=> [49] - OMM. nr.92/2008  

           pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii 

si alte drepturi de asigurari sociale (venitul brut lunar pentru care se plateste CAS), MO din 14 februarie (nr. 

116, Partea I).  
          <=> [50] - Legea. nr. 270/2008  

           pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, MO partea I nr. 

768 din 14/11/2008.  
          <=> [51] - H.G. nr. 421/2008  
          privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile 

publice de asistenţă socială  
          <=> [52] - Ordin nr.517/2009  

           privind efectuarea platii dobanzii suportate din bugetul de stat de catre directiile generale de asistenta 

sociala si protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza art. 27 din Legea 

nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  
          <=> [53] - H.G. nr. 23/2010  

           privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale  

          <=> [54] - OG nr.68/2010  

           privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţ ii 

instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa.  
          <=> [55] - ORDIN. nr. 1372/2010  
           privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, emis de : MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE, MO nr. 676 din 5 octombrie 2010.  
          <=> [56] - OUG nr.113/2011  

           privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, MO NR. 921 din 

23 decembrie 2011.  
          <=> [57] - O.U. nr. 124/2011  

           pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 

asistenţă socială  
          <=> [58] - Legea nr. 292/2011  

          a asistenţei sociale, stabileşte cadrul de funcţionare a sistemului de asistenţă socială.  

          <=> [59] - Ordin nr. 1313/2011  
           privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul 

asistenţei sociale, în vigoare de la 06.07.2011.  
          <=> [60] - Legea. nr. 166/2012  

           privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala a fost publicata in MO partea 

I, nr. 699, din 11 octombrie 2012.  
          <=> [61] - Legea. nr.197/2012  

           privind asigurarea calitaţii în domeniul serviciilor sociale, MO partea I nr. 754 din 9 noiembrie 2012  

          <=> [62] - Legea nr. 250/2013  

           pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si 

stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea 

marginalizarii sociale, MO nr. 457 din 24 iulie 2013.  
          <=> [63] - HG nr.118/2014  



           pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea 

calităţii în domeniul serviciilor sociale, MO nr. 172 din 11 martie 2014.  
          <=> [64] - HG nr.344/2014  
           privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
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