
LEGE

pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.I. - Legea asistentei sociale nr. 292/2011, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 

2011, cu modificMle si completarile ulterioare, se completeaza dupa 

cum urmeaza:

1. La articolul 69, dupa alineatul (1) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (2) - (4), cu urmatorul cuprins:

”(2) Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil 
si familie, denumit in continuare packet minimal de servicii, in sarcina 

autoritatilor administratiei publice centrale §i locale, universal si 
obligatoriu, in scopul asigurarii dreptului fiecarui copil la 

supraviebiire, dezvoltare, protectie, precum si la combaterea saraciei. 
Pachetul minimal de servicii include servicii de baza si de informare 

in domeniul sanatatii, educatiei si protectiei sociale precum: 
identificarea situa^iilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea 

sociala, evaluarea acestora, fumizarea de informatii, consiliere, 
insotire, asistenta si monitorizare.

(3) Pachetul minimal de servicii se acorda in cadrul unui 
program national, potrivit prevederilor art. 40 alin.(l), art. 69 si art. 73 

alin.(3) din prezenta lege, precum si potrivit dispozitiilor art.9 din 
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu 
modificarile si complet^ile ulterioare.
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(4) Finantarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul 
de stat si din bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia 
prin intermediul transferurilor acordate pentru bugetele autoritatilor 

publice locale cu destinatie speciala, din bugetele locale si din fonduri 
externe rambursabile sau nerambursabile, potrivit legii.”

2. La articolul 76, dupa alineatul (2) se introduc trei noi 
alineate, alineatele (2^) - (2^), cu urmatorul cuprins:

”(2‘) Pachetul minimal de servicii prevazut la art. 69 alin. (2), se 
acorda de catre o echipa multidisciplinara formata la nivelul unitatii 
administrativ teritoriale din: un asistent social/lucrator social, un 

asistent medical comunitar si un consilier scolar. Acestora li se pot 
adauga, in functie de contextul local, potrivit legii, mediatori scolari si 
mediatori sanitari.

(2^) Membrii echipei mixte prevazute la alin.(2*), cu exceptia 

consilierului scolar, isi desfasoara activitatea in proportie de cel putin 

66% din timpul de lucru, la domiciliul beneficiarilor sau pe teren 
asistand beneficiarii in relatia si accesul lor la serviciile publice 

sociale, de educatie si de sanatate.

(2^) Echipa mixta de la nivelul unitatii administrativ teritoriale 

va fi supervizata si asistata metodologic de o echipa mixta constituita 

la nivel judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti, din inspectori 
angajati ai directiilor de sanatate publica, ai directiilor generale de 
asistenta sociala si protectia copilului, ai inspectoratelor scolare 

judetene, respectiv al Municipiului Bucuresti, si ai centrelor judetene 

de resurse si de asistenta educationala, respectiv al Municipiului 
Bucuresti.”

3. Dupa articolul 76, se introduce un nou articol, articolul 
76^, cu urmatorul cuprins:

”Art.76^. - (1) In vederea acordarii pachetului minimal de 
servicii prevazut la art. 69 alin. (2), mregistrarea situatiei copiilor si 
familiilor de la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale si a
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serviciilor acordate acestora m cadrul pachetului minimal de servicii, 
se face intr-o aplicatie digitala online dedicata si unitara la nivel 
national, si priveste: tipul si natura vulnerabilitatilor copiilor din 

comunitate, situatia familiilor acestora sau a tutorilor lor, planul de 
servicii individualizat si acordarea acestor servicii. Dezvoltarea, 
testarea, introducerea, trainingul pentru utilizare la nivelul echipelor 
mixte si la nivel judetean, mentinerea functionalitatii si perfectionarea 

aplicatiei digitale dedicate se realizeaza de catre Autoritatea Nationals 

pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii in 
cadrul unui program de interes national implementat si finantat 
conform prevederilor art. 106 din prezenta lege.

(2) Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu 

Dizabilitati, Copii si Adoptii, pe baza datelor generate de aplicatia 
digitala dedicata pentru pachetul minimal de servicii, elaboreaza 
rapoarte anuale cu privire la situatia copiilor si a familiilor acestora, pe 

care le va prezenta Guvernului, Parlamentului si publicului larg. 
Aceste rapoarte vor cuprinde, daca este cazul, si recomandari in 

vederea imbunatatirii legislatiei privind modul de organizare si 
acordare a pachetului minimal de servicii sociale.

A.

(3) In structura aparatului consiliului judetean, la nivelul fiecarui 
judet, precum si in structura aparatului Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti, se infiinteaza un serviciu dedicat coordon^ii 

echipei mixte prevazute la art.76 alin. (2^) care elaboreaza planul 
judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti, privind implementare, 
acordare, monitorizare si evaluare a paehetului minimal de servicii, pe 

baza planurilor fiecarei unitati administrativ-teritoriale din respectivul 
judet, si care acorda sprijin tehnic si metodologic acestora. Planul 
judetean, respectiv al Municipiului Bucuresti, si bugetul acestuia se 

aproba anual de Consiliul Judetean, respectiv de Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti, si se inainteaza catre Ministerul Finantelor 
Publice pentru includerea sa in procesul de elaborare si aprobare a 

bugetului national consolidat.”

Art. II. La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei 
Nationale si Ministerul Finantelor Publice elaboreaza metodologia de 
finantare a pachetului minimal de servicii pentru copii si familie,
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metodologia de acordare a pachetului minimal de servicii pentru copil 
si familie, metodologia de infiintare si functionare a programului de 

interes national privind aplicatia online dedicata pachetului minimal 
de servicii pentru copil si familie, precum si metodologia de infiintare 

si functionare a serviciului dedicat la nivel judetean, respectiv al 
Municipiului Bucuresti, pachetului minimal de servicii pentru copil si 
familie prevazute de dispozitiile Legii asistentei sociale nr. 292/2011, 
cu modificMle si completarile ulterioare, precum si cu completarile 

aduse prin prezenta lege, care se aproba prin hotar^e a Guvernului.

Art. III. Prezenta lege intra in vigoare in termen de 90 de zile de 

la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1.

Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romaniei, 
cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale art. 76 alin. (2) din Constitufia 

Romaniei, republicatd.
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