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Sistemul naţional de asistenţă socială reprezintă
ansamblul de instituţii, măsuri şi acţiuni prin care
statul, reprezentat de autorităţile administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă
intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor
care pot genera marginalizarea sau excluziunea
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori
comunităţilor. (art. 2 alin. 1 din Legea nr. 292/2011).



Cine sunt beneficiarii dreptului de asistență
socială?

Toţi cetăţenii români care se află pe teritoriul
României, au domiciliul sau reşedinţa în România,
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai
Spaţiului Economic European şi cetăţenii
Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii
care au domiciliul sau reşedinţa în România au
dreptul la asistenţă socială, în condiţiile legislaţiei
române, precum şi ale reglementărilor Uniunii
Europene şi ale acordurilor şi tratatelor la care
România este parte.



Măsurile şi acţiunile de asistenţă socială se realizează astfel
încât:

a) beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale să
constituie un pachet unitar de măsuri corelate şi
complementare;

b) serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de
asistenţă socială, în cazul în care costul acestora şi impactul
asupra beneficiarilor este similar;

c) să fie evaluate periodic din punctul de vedere al
eficacităţii şi eficienţei lor pentru a fi permanent adaptate şi
ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;

d) să contribuie la inserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor;

e) să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă
faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate.



Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de
substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea
asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul
promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de
persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.



Clasificarea beneficiilor de asistență socială:

în funcţie de condiţiile de eligibilitate, beneficiile de asistență
socială se clasifică astfel:

a) beneficii de asistenţă socială selective, bazate pe
testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau
familiei;

b) beneficii de asistenţă socială universale, acordate fără
testarea mijloacelor de trai ale persoanei singure sau
familiei;

c) beneficii de asistenţă socială categoriale, acordate
pentru anumite categorii de beneficiari, cu sau fără testarea
mijloacelor de trai ale persoanei singure ori familiei.



în funcţie de scopul lor, beneficiile de asistenţă socială se 

clasifică astfel:

a) beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi

combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială;

b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului 

şi familiei;

c) beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea 

persoanelor cu nevoi speciale;

d) beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.



În funcţie de beneficiarul acestora, beneficiile de asistenţă socială pot avea:
a) caracter individual, acordate persoanei singure, unuia sau mai multor membri din 

familie a căror nevoie identificată constituie o situaţie particulară şi necesită intervenţie
individualizată;

b) caracter familial, acordate pentru creşterea calităţii vieţii în familie şi menţinerea unui 
mediu familial propice realizării funcţiilor de bază ale acesteia.



Categorii de beneficii sociale

I. pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială

Se acordă pe perioade determinate de timp sau pentru situaţii punctuale şi pot cuprinde următoarele categorii principale:

a) ajutoare sociale susţinute din bugetul de stat, acordate focalizat, pentru categoriile de populaţie aflate în risc de sărăcie;

b) ajutoare sociale comunitare susţinute din bugetele locale, acordate focalizat, ca măsuri individuale de suport pentru
depăşirea unor situaţii de dificultate temporară;

c) ajutoare de urgenţă susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, acordate pentru situaţii datorate calamităţilor
naturale, incendiilor, accidentelor etc.;

d) burse sociale şi ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educaţie, susţinute din bugetul de stat şi/sau din bugetele
locale;

e) ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul programelor de sprijin educaţional pentru copiii
şi tinerii proveniţi din familii defavorizate, susţinute din bugetul de stat şi/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru
suplimente alimentare, rechizite şi alte materiale necesare în procesul de educaţie;

f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiaţi, precum şi persoanelor care au obţinut protecţie subsidiară în România,
în condiţiile prevăzute de lege;

g) facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, accesul la comunicare şi informare, precum şi alte facilităţi
prevăzute de lege.



II. pentru susţinerea copilului şi a familiei

Aceste categorii de beneficii de sociale au în

vedere naşterea, educaţia şi întreţinerea

copiilor şi cuprind următoarele categorii

principale:

a) alocaţii pentru copii;

b) alocaţii pentru copiii lipsiţi, temporar sau

permanent, de ocrotirea părinţilor;

c) indemnizaţii pentru creşterea copiilor;

d) facilităţi, în condiţiile legii.



III. pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale

Aceste beneficii sociale se acordă atât pentru asigurarea nevoilor
de bază ale vieţii, cât şi în scopul promovării şi garantării
exercitării de către acestea a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale şi participării depline la viaţa societăţii.

Principalele categorii de beneficii de asistenţă socială pentru
sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt următoarele:

a) alocaţii pentru persoanele cu dizabilităţi;

b) indemnizaţii de îngrijire;

c) facilităţi, în condiţiile legii.



Noțiuni specifice sistemului de beneficii de
asistenţă socială

Familie: soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor
necăsătoriţi, care au domiciliul ori reşedinţa
comună înscrisă în actele de identitate şi care
gospodăresc împreună.

Se consideră familie şi fraţii fără copii, care
gospodăresc împreună şi au domiciliul sau
reşedinţa comună, separat de domiciliul ori
reşedinţa părinţilor.

Se asimilează termenului familie, bărbatul şi
femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia
dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună,
dacă aceasta se consemnează în ancheta socială.



Familia extinsă: copilul, părinţii
şi rudele acestuia până la gradul 
IV inclusiv.

Familie monoparentală: 
desemnează familia formată din 
persoana singură şi copilul/copiii 
aflaţi în întreţinere şi care 
locuiesc împreună cu aceasta.



Persoană singură: persoana care se află în una dintre următoarele
situaţii:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorţată;

d) al cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută
prin hotărâre judecătorească;

e) al cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă
mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de
libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a)-e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament
unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. a)-e).





Reprezentantul familiei: membrul familiei care
are capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor
civile şi care solicită, în numele familiei,
acordarea drepturilor la beneficii de asistenţă
socială. Reprezentantul familiei se stabileşte de
către soţi sau, în caz de neînţelegere între
aceştia, de către autoritatea tutelară.
În cazul familiei monoparentale, reprezentantul
familiei este persoana singură.
În cazul persoanei singure care are copii în
întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani,
reprezentantul familiei este persoana singură,
dacă are capacitate deplină de exerciţiu sau,
după caz, reprezentantul legal/ocrotitorul legal al
acesteia.



Reprezentantul legal: persoana desemnată, în 
condiţiile legii, să reprezinte interesul persoanei 
lipsite de capacitate deplină de exerciţiu a 
drepturilor civile sau al persoanei lipsite de 
discernământ.
Reprezentantul legal al copilului: părintele sau 
persoana desemnată potrivit legii să exercite 
drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti
faţă de copil.



Prin locuinţa de domiciliu sau reşedinţă se înţelege

construcţia aflată în proprietate personală ori închiriată sau

asupra căreia exercită un drept de folosinţă în condiţiile

legii, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare,

formată din una sau mai multe camere, care acoperă

condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie

şi igienă ale persoanei singure sau familiei, conform anexei

nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare.



Se asimilează locuinţei de domiciliu sau reşedinţei şi locuinţa de

necesitate, precum şi locuinţa socială, astfel cum sunt acestea

definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 republicată, cu

modificările şi completările ulterioare.

Prin locuinţă cu condiţii improprii se înţelege locuinţa

improvizată sau construcţia cu destinaţie de locuinţă care nu

îndeplineşte cerinţele minimale prevăzute la lit. A din anexa nr.

1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare.



Prin persoană fără locuinţă se înţelege persoana care nu are stabilit

un domiciliu sau o reşedinţă, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul,

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată,

nu deţine o locuinţă principală sau, după caz, o locuinţă secundară.

Titularul beneficiilor de asistenţă socială este persoana îndreptăţită

sau, după caz, reprezentantul familiei. Pentru beneficiile de

asistenţă socială care au caracter familial, beneficiarul este familia.

Pentru beneficiile de asistenţă socială care au caracter individual,

beneficiarul este persoana îndreptăţită.



Clasificarea serviciilor de asistență socială:

după categoriile de beneficiari:

- servicii sociale destinate copilului şi/sau 

familiei; 

- persoanelor cu dizabilităţi;

- persoanelor vârstnice;

- victimelor violenţei în familie; 

- persoanelor fără adăpost;

- persoanelor cu diferite adicţii, respectiv 

consum de alcool, droguri, alte substanţe

toxice, internet, jocuri de noroc etc.;

- victimelor traficului de persoane; 

- persoanelor private de libertate;

- persoanelor sancţionate cu măsură educativă 

sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în 

supravegherea serviciilor de probaţiune; 

- persoanelor cu afecţiuni psihice;

- persoanelor din comunităţi izolate; 

- şomerilor de lungă durată;

- servicii sociale de suport pentru aparţinătorii

beneficiarilor.



III. După regimul de asistare:

- servicii cu cazare, pe perioadă 
determinată sau nedeterminată: centre 
rezidenţiale, locuinţe protejate, 
adăposturi de noapte etc.;

- servicii fără cazare: centre de zi, centre 
şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu, 
cantine sociale, servicii mobile de 
acordare a hranei, ambulanţa socială 
etc.



IV. după locul de acordare:

- la domiciliul beneficiarului;

- în centre de zi;

- în centre rezidenţiale;

- la domiciliul persoanei care acordă serviciul;

- în comunitate.



V. după regimul juridic al furnizorului:

- structuri publice;

- structuri private;

VI. după regimul de acordare:

- în regim normal;

- în regim special.



Beneficiarii şi furnizorii de servicii sociale

Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoanele şi familiile aflate în situaţii de dificultate, cu
respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 292/2011.

Grupurile şi comunităţile aflate în situaţii de dificultate beneficiază de servicii sociale, în

cadrul programelor de acţiune comunitară destinate prevenirii şi combaterii riscului de

marginalizare şi excluziune socială, aprobate prin hotărâri ale consiliilor judeţene/locale



Orice persoană dependentă are dreptul la
servicii de îngrijire personală, acordate în
funcţie de nevoile individuale de ajutor, situaţia
familială, socioeconomică şi mediul personal de
viaţă. Beneficiarii serviciilor de îngrijire
personală sunt persoanele vârstnice, persoanele
cu dizabilităţi şi bolnavii cronici.



Furnizorii de servicii sociale sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori
privat. Acestea pot fi:

a) structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei
publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale
organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului
Bucureşti;

b) autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în
subordinea sau coordonarea acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind
acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;

c) unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care
dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.



Furnizori privaţi de servicii sociale pot fi:

a) organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile;

b) cultele recunoscute de lege;

c) persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;

d) filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale 

organizate în condiţiile legii, cu excepţia situațiilor expres prevăzute în lege.



Furnizorii de servicii sociale pot organiza şi acorda servicii sociale, cu sau fără găzduire, după 

cum urmează:

- în comunitate;

- la domiciliul beneficiarului;

- în centre de zi şi centre rezidenţiale, publice sau private. 

Centrele de zi şi rezidenţiale reprezintă centre rezidențiale în care serviciile sociale sunt 

acordate de personal calificat şi care dispun de infrastructura adecvata furnizării acestora; în 

centrele rezidenţiale persoana este găzduită mai mult de 24 de ore. 



Serviciile sociale înfiinţate de furnizorii publici şi

privaţi se organizează la nivel teritorial astfel:

a) servicii sociale de interes local, adresate

beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza

teritorială a comunei, oraşului, municipiului,

respectiv a sectoarelor municipiului Bucureşti;

b) servicii sociale de interes judeţean, adresate

beneficiarilor care trăiesc şi locuiesc pe raza

teritorială a judeţului.


