
ANEXA 1 

 

 

 

 

PRINCIPALELE REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE 

 

 

 LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI  

Legi: 

- Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei; 

- Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului; 

- Legea nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii 

ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate 

în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi 

maternaliprofesionişti; 

 

Hotărâri de Guvern: 
- Hotărârea nr. 1769/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 

eliminarea exploatării prin muncă a copiilor; 

- Hotărârea nr. 350/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de coordonare de pe lângă Oficiul Român pentru Adopţii; 

- Hotărârea nr. 1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a 

săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal; 

- Hotărârea nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a 

comisiei pentru protecţia copilului; 

- Hotărârea nr. 1295/2004 privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru 

prevenirea şi combaterea traficului de copii; 

- Hotărârea nr. 1018/2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile 

ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia  drepturilor copilului în 

vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate al copilului aflat în 

plasament sau încredinţare. 

- Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi 

intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra 

copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi 

interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare 

prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi 

victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state 

 

Ordine: 
- Ordinul nr. 89/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat; 

- Ordinul nr. 27/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi; 

- Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi; 

- Ordinul nr. 21/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial; 



- Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru 

telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere 

pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime 

obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, 

neglijării şi exploatării copilului. 

- Ordin nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind 

managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului.  

- Ordin nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 

Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului 

individualizat de protecţie.  

- Ordinul nr. 550/ 2012 privind aprobarea criteriilor pe baza cărora se realizează 

potrivirea teoretică. 

- Ordinul nr. 552/ 2012 privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoană 

sau familie aptă să adopte, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, 

instrumente şi documente utilizate în procedura adopţiei. 

 

 LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI PERSOANEI ADULTE 

 

Legi: 

- Legea nr.292/2011 privind asistenţa socială; 

- Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in 

2007, Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 06/03/2007; 

- Legea nr. 448/2006 republicata 2008, legea privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03/01/2008; 

- Legea   nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legea nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale; 

- Legea nr. 166/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează 

acordarea de beneficii de asistenţă socială; 

 

Hotărâri de Guvern 

şi Hotarâri de Consiliu 
-    Hotărârea nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului 

contributiei de întretinere în institutiile de asistenta sociala, datorata de persoanele 

asistate sau de sustinatorii legali ai acestora; 

-    Hotărârea nr. 938 din 28 septembrie 2011  pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 21 la 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 920/2011; 

-     Hotărârea nr. nr.50/2011 privind  Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; 

-    Hotărârea nr. 57 din 30 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
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277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 38/2011; 

-    Hotărârea nr. 225/ 2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 şi 2 la 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, precum şi a 

anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 

copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011; 

-    Hotărârea nr. 1291/ 2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 

privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de 

stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

577/2008; 

-    Hotărârea nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale;  

-    Hotărârea nr. 488/ 2005 privind aprobarea sistemului national de indicatori de 

incluziune sociala; 

-    Hotărârea nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei de Imbunătăţirea situaţiei romilor 

modificată prin Hot. Nr. 522/19.04.2006; 

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 20/24.02.2005 pentru aprobarea 

metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor marginalizate social si/sau aflate 

in risc de marginalizare sociala si prevenirea riscului separarii copilului de familia sa, 

precum si modalitati de interventie, cu modificările şi completările ulterioare; 

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/2004 privind acordarea unor sume cu 

titlu de ajutor de urgenţă ca masură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 309/2005 privind achiziţionarea şi 

gestionarea de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 

1 pentru Serviciul Prevenire a tichetelor sociale, ca modalitate de plată a unor ajutoare 

de urgenţă; 

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 14/31.01.2008 privind aprobarea 

Metodologiei de acordare a unor prestaţii sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza 

sectorului 1, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 282/28.08.2008 privind acordarea unui 

ajutor financiar copiilor care urmează o formă de învăţământ preuniversitar –cursuri de 

zi şi care provin din familii aflate în imposibilitate să asigure din resurse proprii, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, manuale, rechizite, echipamente şcolare sau sportive; 

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 220/2010 privind aprobarea reorganizării 

serviciilor sociale acordate în cadrul Complexului  Social de Servicii Odăi - Centrul de  

Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, precum şi pentru acordarea unor ajutoare de 

urgenţă;  

 



 

Ordonanţe  

şi Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului : 
- Ordonanţa nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- OUG nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada 

sezonului rece; 

- OUG nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. 

 

 

Actele normative se completează cu acte normative si administrative emise la nivelul sectorului 1 în 

domeniul asistenţei sociale sau domenii conexe. 


