
Ordonanța de urgență a Guvernului 

pentru abrogarea alin.(7) al art.10 din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale 

 

 

 

Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se 

motivează prin numărul foarte mare de furnizori de servicii sociale aflați în situația de a fi 

radiați din Registrul electronic unic al serviciilor sociale, urmare a faptului că, în cei trei ani de 

la data obţinerii certificatului de acreditare nu au reușit să obțină licența de funcționare pentru 

niciunul dintre serviciile sociale înființate. 

Această stare de fapt conduce lainterzicerea depunerii, în următorii doi ani de la data 

retragerii certificatului de acreditare, a unei noi solicitări de acreditare, potrivit prevederilor 

art.10 alin.(7) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, 

cu modificările și completările ulterioare. 

După primii trei ani de implementare a Legii nr.197/2012 – din aprilie 2014, până în aprilie 2017, 

sunt deja 400 de furnizori de servicii sociale care intră sub incidența acestei restricții, și care, 

fără eliminarea acesteia, în următorii 2 ani nu pot iniția demersul de obținere a certificatului de 

acreditare, respectiv a licenței de funcționare, chiar dacă ar identifica resursele necesare 

înființări unui serviciu social. 

Descurajarea asociațiilor, fundațiilor, cultelor, operatorilor economici, etc. de a presta servicii 

sociale prin interzicerea acestora de a funcționa pentru o perioadă de doi ani (deși nu au 

încălcat standardele minime de calitate, etc.), va conduce la un efort suplimentar din partea 

furnizorilor publici, în special, a serviciilor publice de asistență socială pentru a asigura serviciile 

necesare comunității. 

Însă, mai mult decât atât, această interdicție se aplică și furnizorilor publici, fiind afectat, în 

principal tocmaiserviciul public de asistență socială care este, potrivit Legii asistenței sociale 

nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, principalul furnizor public de servicii 

sociale.   

Apreciem nejustificată interzicerea furnizorilor privați și autorităților administrației publice 

locale de a presta servicii sociale, numai pentru că nu le-a înființat într-o anumită perioadă de 

timp. 

Pe lângă încălcarea dreptului la liberă inițiativă și la asociere și încălcarea 

principiuluiautonomiei locale, respectiv dreptul autorităţiloradministraţiei publice locale de a 

înființa servicii publice în interesul colectivităţilor locale, impactul social al acestei prevederi se 

răsfrânge asupra unui număr nelimitat de persoane aflate în dificultate și în risc de 

excluziune socială, tocmai din comunitățile cele mai afectate de sărăcie sau de îmbătrânirea 

populației. Avem în vedere faptul că resursele umane și financiare necesare pentru înființarea 

serviciilor sociale sunt insuficiente tocmai în aceste unități administrativ-teritoriale. 

Potrivit datelor înscrise în Registrul electronic unic al serviciilor sociale, ținut de Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale, la data de 15.05.2017, un număr de 315 de furnizori trebuie să fi 

radiați, din care 139 sunt furnizori publici, iar până la sfârșitul lunii mai, vor fi radiați din 

registru un număr total de 468 de furnizori.   

 

Numai 223 din cele 1.295 de servicii publice de asistență socială acreditate, au obținut 

licență de funcționare. Prin urmare, serviciile publice de asistență socială sunt în primul rând 

afectate de prevederile art.10 alin.(7) din Legea nr.197/2012, situație care ar bloca 

funcționarea sistemului de asistență socială, încă fragil și încă în curs de dezvoltare și de 

consolidare. 

 



Pe de altă parte, Programul de guvernare 2017-2020 prevede tocmai pentru aceste comunități 

alocarea de resurse umane și financiare – spre exemplu, asigurarea în fiecare localitate a cel 

puţin unui asistent social cu normă întreagă, tocmai pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor 

sociale în fiecare comunitate. Avem în vedere faptul că din 3181 de UAT numai 1295 au înființat 

serviciul public de asistență socială care au obținut acreditarea ca furnizor de servicii sociale, 

deși, potrivit Legii asistenței sociale nr.292/2011 la nivelul fiecărui UAT există obligația 

înființării serviciului public de asistenţă socială. 

 

Astfel, întrucât aceste împrejurări vizează interesul public, cu impact major atât asupra 

drepturilor persoanelor beneficiare de servicii sociale, cât și asupra serviciului public de 

asistență socială care nu are capacitatea preluării tuturor persoanelor rămase în afara 

sistemului, constituind, prin urmare, elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferă 

amânare, 

 

În temeiul art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,  

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgență 

 

 

ARTICOL UNIC: 

Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

“Alineatul (7) al articolului 10 se abrogă.” 
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