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Criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale ce urmează să fie contractate de 

autoritatea publică locală  
 
 

1. Tipul de serviciu social propus pentru a fi contractat se va regăsi în Nomenclatorul 
serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 și va fi licențiat. 

2. Serviciul social contractat nu este furnizat în municipiul Timișoara de către servicii 
specializate în asistență socială subordonate autorităților administrației publice locale 
de la nivelul municipiului Timișoara sau autorităților publice locale de la nivelul 
județului Timiș; 

3. Serviciul social contractat contribuie la atingerea obiectivelor din cadrul Strategiei de 
dezvoltare a serviciilor sociale în municipiul Timișoara 2017-2022; 

4. Tipul de serviciu social propus pentru a fi contractat va răspunde nevoilor grupurilor 
vulnerabile pentru care autoritatea publică locală este obligată să asigure servicii 
sociale conform legilor speciale, după cum urmează: 

 Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată:  

Art.33 ”(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a organiza, 
administra si finanța servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în condițiile 
legii.  
(2) Autoritățile administrației publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori 
de servicii sociale de drept privat, acreditați, în condițiile legii.”  

 Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată 
și Ordonanța de urgență nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice 

Art. 8 din Legea 17/2000: Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la 
domiciliu sunt: 
a) servicii sociale privind, in principal, îngrijirea persoanei, prevenirea 
marginalizării sociale si sprijinirea pentru reintegrarea sociala, consiliere juridica si 
administrativa, sprijin pentru plata unor servicii si obligații curente, îngrijirea 
locuinței si gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei; 
b) servicii sociomedicale privind, in principal, ajutorul pentru realizarea igienei 
personale, readaptarea capacitaților fizice si psihice, adaptarea locuinței la nevoile 
persoanei vârstnice si antrenarea la activități economice, sociale si culturale, precum 
si îngrijirea temporara in centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate; 
Art. 12 din Legea 17/2000 ”Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) si b) 
revine consiliilor locale, direct sau pe baza de convenții încheiate cu organizații 
neguvernamentale, unități de cult recunoscute in Romania ori cu alte persoane fizice 
sau juridice. 
Art. 12 din Ordonanța de urgență nr. 34/2016 ”(1) Organizarea serviciilor prevăzute 
la art. 8 lit. a) și b) revine autorităților administrației publice locale, prin serviciile 
publice de asistență socială direct sau în baza convențiilor de parteneriat și a 
contractelor de servicii sociale încheiate cu alți furnizori publici sau privați de 
servicii sociale care dețin licență de funcționare pentru servicii de îngrijire la 
domiciliu.” 

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



Art. 124 ”(1) Pentru asigurarea prevenirii separării copilului de părinții lui, consiliile 
locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor municipiului București au 
obligația să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de zi, potrivit 
nevoilor identificate în comunitatea respectivă. 
Art. 126, alin. (4) Organismele private acreditate pot încheia convenții de colaborare 
cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și/sau cu serviciile 
publice de asistență socială sau pot contracta servicii destinate prevenirii separării 
copilului de părinții săi, precum și protecției speciale a copilului separat, temporar 
sau definitiv, de părinții săi, în condițiile legii. 

5. Pentru copii vor fi contractate tipuri de servicii sociale de zi care contribuie la 
prevenirea instituționalizării copilului, la prevenirea abandonului școlar, vin în 
sprijinul familiilor în dificultate;  

6. Pentru persoane vârstnice vor fi contractate tipuri de servicii sociale de tip îngrijire la 
domiciliu care vin în sprijinul persoanelor vârstnice dependente, care suferă de boli 
cronice; 

7. Pentru persoanele cu dizabilități vor fi contractate servicii sociale care au ca și scop 
păstrarea persoanei cu dizabilități în comunitate și prevenirea instituționalizării. 
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