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I. Consideraţii generale 

 
Reforma în domeniul asistenţei sociale a început 

imediat după revoluţia din decembrie 1989, primele acţiuni 
fiind în domeniul infrastructurilor, a logisticii si a dotărilor 
unităţilor furnizoare de servicii sociale.  

 
Activitatea s-a desfăsurat necorelat si fără un cadru 

normativ coerent, totul a fost lăsat la libera initiaţivă a 
diferitelor autorităţi locale si centrale din domeniul educaţiei si 
sănătăţii. La sfârsitul anilor ’90 au început să apară primele 
reglementări normative coerente în domeniul protecţiei 
copilului si a persoanelor vârstnice si cu dizabilităţi, 
reglementări care erau corelate cu cele din Uniunea 
Europeană, în care doream să ne integrăm.  

 
Structurarea direcţiei generale de asistenţă socială si 

protecţia copilului (DGASPC) ca instituţie cu personalitate 
juridică în subordinea consiliului judetean/primăriilor 
sectoarelor municipiului Bucuresti a însemnat un pas înainte 
în politica de descentralizare a activităţii în domeniul 
asistenţei si protecţiei sociale – reforma iniţiata in 1997.  

 
Marea problemă, care a  apărut încă de la început, a 

fost caracterul dublu al DGASPC de autoritate publică în 
domeniul asistenţei si protecţiei sociale si de administrator al 
structurilor furnizoare de asistenţă socială (structuri fără 
personalitate juridică, cuprinse în structura de personal si 
înregistrate în contabilitatea DGASPC).  

 
Dimensiunile acestor direcţii nou create erau foarte 

mari, una dintre consecinţe fiind distanţa mare atat spaţială, 
cat si relaţională dintre conducătorul DGASPC si beneficiarii 
serviciilor din subordine.  
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Pentru a asigura o relaţie optimă între beneficiar si 
specialistul care coordonează direct serviciul social era 
necesară „scurtarea distanţei dintre cei doi” - lucru care putea 
fi asigurat:  

 

 prin contractarea serviciilor necesare 
beneficiarilor către furnizori aflaţi în 
apropierea lor sau  

 prin transmiterea structurilor furnizoare către 
furnizori privaţi aflaţi în apropierea 
beneficiarilor.  

Pentru a putea realiza aceste obiective ar fi fost posibile două 
metode:  

 contractarea serviciilor cu niste furnizori 
privaţi si/sau  

 încheierea unor conventii de colaborare între 
autorităţile judeţene/ sectoarelor municipiului 
Bucuresti si furnizori privaţi.  

 
Încheierea contractelor era si este limitată si 

obstrucţionată de prevederile legale, respectiv de  
 

 Ordonanţa nr.68/2003 privind serviciile sociale si 
Legea nr.292/2010 Legea asistentei sociale, 
care solicită respectarea legislatiei generale în 
domeniul contractării 

 

 Ordonanta de Urgentă 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii 

 

 Normele legale privind standardele de calitate şi 
de cost pentru serviciile sociale.  
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România nu are până la ora actuală standarde de 

calitate şi de cost pentru serviciile care se acordă în diferitele 
structuri funcţionale care asigură servicii în regim rezidenţial 
sau de zi, ci doar niste costuri medii stabilite istoric pentru 
anumite structuri funcţionale, costuri la care nu se poate face 
o contractare deoarece ele nu definesc financiar tot ce trebuie 
sau ce se poate acorda în acea structură.  

 
Un contract necesită, conform Ordonantei de Urgentă 

34/2006, un termen determinat pentru oferire a serviciului 
urmând ca la împlinirea termenului să se facă o nouă 

procedură de achizitie care poate conduce la un alt câştigător.  
Ca urmare a acestei prevederi a legislaţiei specifice 
contractelor de achiziţie publica, nu mai poate fi respectată o 

regulă de principiu impusă în legislatia şi doctrina serviciilor 
sociale: continuitatea în oferirea serviciilor.  

 
Cele două categorii de impedimente conduc spre a 

doua metodă de lucru: cea a convenţiilor de parteneriat sau 
de colaborare.  

 
Convenţiile de parteneriat sau de colaborare permit 

mai multa flexibilitate in parteneriatul cu organizaţiile 
neguvernamentale – astfel: 

 
- anumite activităţi ale structurilor furnizoare, fie ele 

case de tip familial sau centre de zi, pot să fie 
realizate de către partenerul privat 

 
- alte servicii care pot apărea sporadic ca necesitate, 

cum ar fi servicii de consiliere, servicii de evaluare 
psihologică, servicii medicale deosebite etc. să fie 

asigurate de către specialiştii direcţiei sau să fie 
contractate de către DGASPC în afara convenţiei de 
colaborare.  

 
Costurile utilizate în procesul de negociere sunt cele 

„istorice” pentru respectiva unitate funcţională a direcţiei si 
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cele prevăzute în actele normative (care sunt tot niste costuri 
istorice, dar mediate la nivel de ţară), fără să se ţină cont de 
costul serviciilor acordate în unitatea structurală. Cerinţele 
sunt formulate în baza unor prevederi legale care sunt extrem 
de generale, precum si în baza experienţei acumulate de 
DGSPC în furnizarea de servicii sociale.  

 
Date fiind avantajele organizatorice si administrative ale 

convenţiilor de colaborare în raport cu contractele de 
furnizare, în această perioadă este recomandabil să se 
folosească această metodă pentru a asigura o trecere a 

instituţiilor şi unităţilor de asistenţă socială către furnizori 
privati de servicii aflaţi în imediata apropiere a beneficiarilor.  

 

Metodele de negociere şi de întocmire a convenţiilor de 
parteneriat diferă de la o directie la alta, de la o unitate 

administrativă la alta, şi trebuie să aibă ca singur reper comun 
asigurarea unui raport eficacitate/eficientă cât mai bun.  

 
Acest deziderat presupune satisfacerea cât mai 

completă a nevoilor beneficiarilor cu costuri cât mai mici, 
astfel încât fiecare unitate administrativă să poată realiza o cât 

mai bună prevenţie a excluziunii sociale şi o rezolvare cât mai 
amplă a situaţiilor de criză prin care trec familiile din zona lor 
de responsabilitate, cu resursele limitate pe care le are la 
dispoziţie. 
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II. Analiza cadrului legislativ în domeniul Convenţiilor de 

parteneriat şi al Contractelor de acordare de servicii 

sociale întocmite între DGASPC şi furnizori privati 
(ONGuri) 

 
 

II.1) Convenţiile de parteneriat  
 

Abrogarea Legii administraţiei publice locale nr.69/1991 

şi apariţia Legii nr.215/2001 a administratiei publice locale au 
asigurat un cadru legislativ mai clar definit pentru 
externalizarea de servicii sociale.  

 
Conform Legii nr.215/2001 art.91 al.1 lit.d, Consiliul 

Judeţean are ”atribuţii privind gestionarea serviciilor publice 
din subordine” asigurând ”cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes judeţean privind:  serviciile 
sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, 
a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau 
grupuri aflate în nevoie socială” (art.91 al.5 lit. a).  

 
Acolo unde functiile si responsabilitătile enumerate mai 

sus nu se pot realiza prin resurse instituţionale proprii, 
Consiliul Judeţean poate colabora cu alti parteneri 
instituţionali, inclusiv cu organizaţii neguvernamentale.  

 
Astfel, Consiliul Judeţean are, conform Legii 

nr.215/2001 art.91 al.1 lit. e, ”atribuţii privind cooperarea 
interinstituţională” pe care pe care le poate realiza prin 
”cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori 
străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii 
sau proiecte de interes public judeţean”(art.91 al.6 lit. a).  

 
Important este mecanismul prin care se realizează 

colaborarea cu furnizorii privati de servicii sociale, în vederea 



 

 10 

creşterii raportului eficacitate/eficienţă în asigurarea de servicii 
sociale către populaţie.  

 
Conform art.91al.6 lit.a Consiliul Judeţean aprobă prin 

hotărâre, în condiţiile legii, convenţiile propuse de către 
presedinte sau unul dintre vicepresedinţi, prin delegare de 
competenţă, pe cale de consecinţă: aceste convenţii trebuie 
negociate si semnate de altă autoritate, din subordinea 

consiliului judeţean, astfel încât propunătorul, fie el preşedinte 

sau vicepreşedinte, să nu se pronunţe înainte de supunerea 

la vot a aprobării convenţiei în şedinta de consiliu.  
 

Conform Legii nr.272/2004 privind protectia şi 
promovarea drepturilor copilului art.105 al.2 ”Direcţia generală 

de asistenţă socială şi protectia copilului este instituţie publică 
cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului 
judeţean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucuresti, care preia, în mod corespunzător, 
funcţiile serviciului public de asistenţa sociala de la nivelul 

judeţului şi, respectiv, atribuţiile serviciului public de asistenţă 
socială de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti”.  

 
Această institutie are în administrare directă serviciile 

sociale care sunt acreditate, fiecare în parte, şi pentru 
managementul cărora institutia poate negocia conventii 
de colaborare cu furnizori privati.  

Convenţiile negociate de DGASPC vor deveni 
operative după aprobarea lor prin hotărâre de către Consiliul 
Judeţean, conform Legii nr.215/2001 art.91 al.6 lit. a.  

 
Ordonanţa nr.68/2003 privind serviciile sociale 

stabileste la art.12 al.3 că ”Serviciile publice de asistenţă 
socială, organizate la nivel judeţean şi local, pot încheia 
convenţii de parteneriat între ele, cu orice alţi furnizori de 
servicii sociale”, ”Convenţiile de parteneriat prevăzute la alin. 
(3) se referă la cadrul de cooperare stabilit în urma 
negocierilor la nivel judeţean”. 
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Coroborând prevederile Legii nr.272/2004 art.105 al.2 
cu cele ale Ordonanţei nr.68/2003 art.12 al. 3 si cu cele ale 
Legii nr.215/2001 art. 91 al.6 lit.a rezultă foarte clar 
urmatoarele:  

 
Convenţiile de parteneriat public-privat, incheiate 

”cu scopul organizării şi dezvoltării serviciilor sociale 
acordate de către furnizorii implicaţi în parteneriat” 
(Ordonanţa nr.68/2003 art.12 al.6), se negociază si se 
semnează de către DGASPC si devin operante după 
aprobarea lor prin Hotărâre de către Consiliul Judeţean.  
 
 
Structura Convenţiei de Parteneriat 
 

Ordonanţa nr.68/2003 privind serviciile sociale stabileşte, cu 
caracter dispozitiv, ce aspecte trebuie sa includa conventia de 
parteneriat. 
 
”Convenţiile de parteneriat cuprind: 
 

    a) responsabilităţile partenerilor publici, privaţi de la 
nivel local şi central şi partenerii externi implicaţi în 
furnizarea serviciilor sociale; 
 
    b) programele locale de acordare a serviciilor sociale 
implementate de furnizorii publici de servicii sociale, 
pentru organizarea şi furnizarea de servicii sociale 
specializate şi de servicii de proximitate la nivelul 
consiliilor judeţene şi locale; 
 
    c) contractele de acordare a serviciilor sociale 
încheiate între diferiţii furnizori, publici şi privaţi; 
 
   d) sursele de finanţare şi estimarea nivelului 
acestora; 
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    e) resursele umane implicate în acordarea serviciilor 
sociale; 
 
    f) modalităţile de sancţionare a încălcării prevederilor 
convenţiei.( art.12 al.7)”  

 
 

 
II.2 Contracte de acordare a serviciilor sociale 

 
O altă posibilitate de trecere a administrării serviciilor 

sociale de la DGASPC către furnizorii privati este dată tot prin 
Ordonanta nr.68/2003, care la art.12 al.3 precizeaza:  

 
”Serviciile publice de asistenţă socială, organizate la 

nivel judeţean şi local, pot încheia convenţii de parteneriat 
între ele, cu orice alţi furnizori de servicii sociale şi contracte 
de acordare a serviciilor sociale cu furnizorii de servicii 
sociale”.  

 
Actul normativ mentionează limitativ, în art.11, care 

sunt furnizorii de servicii sociale cu care se pot încheia 
contracte: 
 
"(1) Furnizorii de servicii sociale pot fi persoane fizice sau 
juridice, publice ori private. 
     
(2) Furnizorii publici de servicii sociale pot fi: 
 
     a) serviciul public de asistenţă socială la nivel judeţean 
şi local; 
 
     b) alte servicii publice specializate la nivel judeţean 
sau local; 
 
     c) instituţiile publice care au constituite compartimente 
de asistenţă socială. 
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 (3) Furnizorii privaţi de servicii sociale pot fi: 
 
     a) asociaţiile şi fundaţiile, cultele religioase şi orice alte 
forme organizate ale societăţii civile; 
 
     b) persoane fizice autorizate în condiţiile legii; 
 
     c) filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor 

internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în 

vigoare; 

     d) organizaţiile internaţionale de profil.” 

  
Ca si conditie restrictivă fixată furnizorilor de servicii atât 
publici cât si privati este obligatia de a fi „acreditaţi în 
condiţiile legii” (Ordonanta nr.68/2003, art.11 al.4). 
 
Structura contractului de acordare de servicii sociale 
 
 Contractul trebuie să prevadă în mod obligatoriu, 
conform Ordonantei nr.68/2003 art.12 al.4: 
 

 serviciile oferite 
 

 natura şi costurile serviciilor oferite 
 

 drepturile şi obligaţiile părţilor 
 

 perioada şi condiţiile de furnizare, cu respectarea 
standardelor de calitate stabilite pentru fiecare tip de 
serviciu 

 

 sancţiunile aplicate în condiţiile unor servicii sociale de 
calitate necorespunzătoare” .  
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Conform Ordonanţei nr.68/2003 art.12 al. 5, acordul de 
voinţă trebuie să respecte un model stabilit prin Ordin al 
Ministrului Muncii Familiei si Protecţiei Sociale.  

 
Modelul după care se încheie un astfel de contract este 

stabilit prin Ordinul nr.71/2005 al Ministrului Muncii Familiei si 
Protectiei Sociale privind aprobarea modelului Contractului 
pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de serviciile 
publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii sociale. 

 
Acest document prevede în art.2 al.2 urmatoarele 

”Contractul pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de 
serviciile publice de asistenţă socială cu furnizorii de servicii 
sociale, va cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în modelul 
de contract”.  

 
Dar, conform al.2 din acelasi articol, părtile au libertatea 

sa negocieze şi sa stabileasca şi alte prevederi care sa se 
adauge clauzelor din modelul obligatoriu:  

 
„Prin negociere între părţi, contractul pentru acordarea 

de servicii sociale poate cuprinde şi clauze specifice, fără 
încălcarea prevederilor legale în vigoare.” 

 
În anul 2004, Ordonanţa nr.68/2003 este completată cu 

art.12, conform căruia  
 
”Externalizarea furnizării serviciilor sociale se face prin 
contract de acordare a serviciilor sociale, de către serviciul 
public de asistenţă socială organizat la nivel local sau 
judeţean, către orice alt furnizor de servicii sociale, în condiţii 
de concurenţă prevăzute de legislaţia în vigoare.”  
 

Această completare este una nefericită, deoarece ea 
face trimitere la actele normative care reglementează piaţa 
agentilor economici, destul de bine dezvoltată si structurată în 
România începând din anul 1989, în comparaţie cu piaţa 
furnizorilor de servicii sociale.  
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Astfel, acest sector este foarte slab dezvoltat în special 
în domeniul serviciilor sociale specializate, al celor 

rezidenţiale şi al celor de recuperare si reabilitare. 
 
În momentul de faţă, atribuirea contractelor de achiziţie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a 
contractelor de concesiune de servicii este reglementată prin 
Ordonanta de Urgentă nr.34/2006, modificată si actualizată, 
care la art.6 defineste contractul de servicii astfel:  

 
”Contractul de servicii este acel contract de achiziţie 

publică, altul decât contractul de lucrări sau de furnizare, care 
are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii”. 

 
 De remarcat că, în cazul contractelor de servicii 

sociale, aşa cum sunt ele definite în Anexa 2B a Ordonantei 
de Urgenţă nr.34/2006, aplicarea normelor ordonanţei este 

obligatorie doar dacă valoarea contractului depăşeşte 
echivalentul în lei al sumei de 130.000 euro (Ordonanţa de 
Urgenţă nr.34/2006 art.16). Această sumă ar acoperi costul 
unui an pentru un serviciu rezidenţial cu circa 34 de beneficiari 
la un cost anual de 17.200 lei/beneficiar.  
 

În cazul în care contractul depăşeşte această valoare 
trebuie aplicate normele cuprinse în Ordonanţa de Urgentă 
nr.34/2006, care sunt foarte greoaie pentru furnizorii de 

servicii sociale, aşa puţini cum sunt aceştia la ora actuală în 
România. 
 
 Furnizorii de servicii sociale acreditaţi pot acorda 
servicii sociale prin contracte directe încheiate cu beneficiarii 
(Ordonanta nr.68/2003 art.13 al.1), care trebuie să 
reglementeze ”în principal, serviciile sociale oferite, costurile 
acestora, drepturile şi obligaţiile părţilor” (Ordonanta 
nr.68/2003 art.13 al.2).  
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Pentru a proteja relaţia dintre furnizor şi beneficiar 

legiuitorul stabileşte modelul orientativ al unui astfel de 
contract, care trebuie încheiat în formă scrisă (Ordinul 
nr.73/2005 al Ministrului Muncii Familiei si Protectiei Sociale 
privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de 
servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, 

acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale) şi 

care poate fi completat şi cu alte prevederi negociate de către 
cei doi.  

 
Legea nr.292/2011, legea asistenţei sociale, stabileste 

obiectivele care trebuie atinse prin activitatea de contractare 
cu furnizorii privati de servicii sociale, atât în scopul 
externalizării serviciilor aflate, la un moment dat, în 

administrarea DGASPC, cât şi în scopul oferirii de servicii de 

calitate beneficiarilor în condiţiile unui management eficace şi 
eficient.  

 
În art.140 legea stabileste obiectivele contractării ca 

fiind: 
 

  ” a) promovarea parteneriatului public-privat; 
    b) dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale de interes 
local; 
    c) construcţia unei reţele naţionale de servicii sociale; 
    d) asigurarea stabilităţii şi continuităţii funcţionării serviciilor 
sociale; 
    e) asigurarea calităţii serviciilor sociale; 
    f) implicarea comunităţii în identificarea, prevenirea şi 
soluţionarea problemelor sociale; 
    g) asigurarea accesului, pe criterii nediscriminatorii, a 
furnizorilor privaţi şi publici de servicii sociale la fonduri 
publice; 
    h) respectarea dreptului persoanei beneficiare la libera 
alegere a furnizorului de servicii sociale; 
    i) optimizarea rezultatelor obţinute în urma furnizării 
serviciilor sociale; 
    j) performanţa în administrarea serviciilor sociale.” 
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 În vederea realizării unei transparenţe optime, Legea 

nr.292/2011 stabileşte că: ”Autorităţile administraţiei publice 
locale în colaborare cu furnizorii publici şi privaţi elaborează 
criteriile care fundamentează tipurile de servicii sociale ce 
urmează să fie contractate” (art.140 al.4), iar apoi ” autorităţile 
administraţiei publice locale elaborează şi publică anual lista 
serviciilor sociale pe care le vor contracta cu furnizorii publici 
şi privaţi de servicii sociale” (art.140 al.3). 
 
 Un mare minus al Legii nr.292/2011 în reglementarea 
în domeniul contractării de servicii sociale de către autorităţile 
judeţene este prevederea conform căreia:  autorităţile 
administraţiei publice locale ”organizează, în aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean/al primarului, 
compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale” 

(art.113 al.1), deşi aceleasi autorităţi ”înfiinţează structuri 
specializate denumite servicii publice de asistenţă socială” 
(art.113 al.1) organizate ”în subordinea consiliilor judeţene, 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la nivel de 
direcţie generală”.  
 

Prin urmare, contractarea serviciilor de asistenţă 
socială se face de-a valma cu cea a serviciilor de salubritate, 
canalizare deszăpezire etc., de către un compartiment de 
achiziţii din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean.  

 
Ar fi fost oportun  să se realizeze de către autoritatea 

special creată de către acelaşi consiliu în subordinea sa 

şi care are specialiştii necesari pentru evaluarea nevoii 
sociale existente, realizarea unui dialog calificat cu furnizorii 
de servicii în vederea structurării unei hărţi a serviciilor sociale 
care să corespundă nevoilor sociale ale cetăţenilor judeţului.  

 
În condiţiile în care compartimentul de achiziţii din 

cadrul aparatului tehnic al consiliului judeţean ”organizează şi 
realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale 
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acordate de furnizorii publici şi privaţi ” (Legea nr.292/2011 
art.112 al3 lit. p) si ”încheie, în condiţiile legii, contracte şi 
convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de 
subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi 
cofinanţarea de servicii sociale” (Legea nr.292/2011 art.112 
al.3 lit. q) rezultă pe cale de consecintă că semnarea 
contractului se va face de către cel care conduce acest 

aparat şi care conform Legii nr.215/2001 este preşedintele 
consiliului judetean (Legea nr.215/2001 art.103 al.1).  

 

Prin urmare, preşedintele consiliului judeţean nu-şi va 
putea exercita prerogativa de a vota în cadrul sedinţelor de 
consiliu în care se vor emite hotărârile de aprobare a acestor 
contracte conform art.91 al.4 si al.6, întrucât prin semnarea 
contractului acesta s-a antepronunţat.  

 
Acelasi compartiment ”monitorizează financiar şi tehnic 

contractele” (Legea nr.292/2011 art.112 al.3 lit. r).  
 
Prin urmare, acest compartiment trebuie să aibă în 

structură personalul de specialitate, în domeniul social, 

necesar evaluării şi monitorizării tehnice a contractului.  
 

In consecinţa, Consiliul Judeţean va trebui să creeze şi 
să finanţeze două structuri calificate în domeniul asistenţei 
sociale:  

 

 un compartiment în structura aparatului tehnic al 
consiliului  

 

 un serviciu cu personalitate juridică la nivel de 
direcţie generală în subordinea consiliului.  

 
Această soluţie privind activitatea de contractare în domeniul 

serviciilor sociale este ineficace, ineficientă şi neprincipială.  
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Chiar dacă pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.292/2011 este necesară o legislaţie subsecventă, aceasta 
va trebui să respecte principiile acestui act normativ, care are 
forţa juridică de lege organică. 

 
Prin urmare, legislaţia subsecventă nu va putea corecta 

aceste erori de principiu, ele trebuie corectate de către 
legiuitor prin revizuirea Legii nr.292/2011.  

 
 Întrucât finanţarea din fondurile publice ”a serviciilor 
sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi de servicii 
sociale se realizează pe principiile concurenţei, eficienţei şi 
transparenţei şi se supune legislaţiei din domeniul achiziţiilor 
publice”, se impune o legislaţie specială pentru 
reglementarea achiziţiei publice a serviciilor sociale, în 
concordanţă cu stadiul de dezvoltare a pieţei furnizorilor 
de servicii sociale.  
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III. Experienta DGASPC Alba în externalizarea de servicii 

 
 
 
În contextul noului cadru legislativ, DGASPC Alba a 

negociat şi a supus analizei şi aprobării Consiliului Judeţean 
mai multe convenţii de colaborare cu furnizori privaţi, astfel 
încât să se asigure dezvoltarea de servicii sociale care să 
răspundă, în condiţii de maximă eficienţă si eficacitate, 

obiectivelor tactice şi strategice ale Consiliului Judeţean în 

planul protecţiei sociale şi al prevenirii excluziunii sociale.  
 

DGASPC Alba a început primele colaborări în domeniul 
dezvoltării de servicii sociale în parteneriat cu furnizori privaţi, 
care aveau ca obiect protecţia copilului, în anul 1999 cu 

parohia Vingard şi ulterior cu parohia Dumbrava.  
 
Cele două colaborări au fost fundamentate în drept pe 

Legea nr.69/1991 a administratiei publice locale şi Ordonanta 
nr.26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate. La 
început cele două parohii au pus la dispoziţie două imobile 

modeste, dar curate şi mobilate corespunzător, în care erau 
protejaţi copiii, iar membrii personalului erau angajaţi ai DPC 

Alba ca şi asistenţi maternali.  
 
Colaborarea era reglementată  printr-o conventie 

stabilită între DPC Alba, pe de o parte, şi parohia Vingard, 
respectiv parohia Dumbrava, pe de altă parte, cele două 
convenţii fiind aprobate prin hotărâre de către consiliul 
judeţean Alba. Conventia stabilea obligatiile celor două părti în 
administrarea serviciului.  

 
Întrucât Hotărârea de Guvern nr.217/1998 cu privire la 

conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si 
statutul asistentului maternal profesionist, care reglementa 
activitatea asistentului maternal, nu admitea trecerea 
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responsabilitătii privind cresterea copilului de la o persoană la 
alta, lucru ce se întâmpla în fapt în cadrul activitătii în ture în 

cadrul celor două case, şi obliga asistentul maternal să 

desfăşoare activitatea la domiciliul personal, în 1999 
conventiile au fost modificate în sensul că: personalul urma să 
facă parte din statul de personal al DPC Alba cu statut de 
referent.  

 

Activitatea s-a desfăşurat, în continuare, în imobilele 
puse la dispoziţe de către cele două parohii, preotii parohi 

având întreaga responsabilitate în organizarea şi 
administrarea serviciului, asigurând o parte din cheltuielile 

materiale administrative şi pentru masa copiilor.  
 

DPC Alba, prin personalul calificat, asistenţi sociali şi 
psihologi, furniza serviciile superior calificate necesare copiilor 

şi, de asemenea, oferea suportul pentru formarea şi 
perfecţionarea personalului care asigura serviciile. 

 
În a doua etapă, a început colaborarea în furnizarea de 

servicii rezidentiale şi de zi pentru copii cu handicap 
sever cu Asociaţia Diakonia, aparţinand Bisericii Reformate 
Evanghelice, cu urmatoarele responsabilitaţi: 

 

 Asociatia Diakonia punea la dispozitie un imobil pentru 
servicii de zi si 4 imobile pentru servicii rezidenţiale 
acordate copiilor cu handicap mintal si psihic sever 

 

 DPC asigura personalul necesar, care era cuprins în 
statul de funcţii al directiei cu statut de referent, si 
acorda anumite sume de bani cu destinaţie fixă: pentru 
hrană, o sumă/copil, si pentru cheltuieli materiale cu 
caracter administrativ funcţional, o altă sumă/copil.  
 
În cele trei colaborări, partenerii privati îsi asumau 

următoarele obligaţii:  
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 să obţină toate acreditările si autorizaţiile pentru 
funcţionare impuse de lege 

 

 să respecte standardele de calitate impuse prin lege 
acestor servicii  

 

 să primească beneficiarii pentru care, prin hotărâre 
a comisiei pentru protecţia copilului (CPC) sau a 
instanţei judecătoresti, se stabileau măsuri de 
protecţie si pentru care urmau să asigure toate 
serviciile prevăzute în hotărâre, cu respectarea 
confidenţialitătii datelor personale.  

 
Orice hotărâre privind serviciile acordate care exceda 

planului individual de servicii (PIP) se lua numai cu acordul 
directorului DPC, care putea dispune activităţi de îndrumare si 
control planificate sau inopinate atât cu privire la calitatea 
serviciilor, cât si cu privire la gestionarea sumelor primite din 
partea DPC pentru serviciile furnizate si care trebuiau să se 
regăsească în integralitatea lor în cadrul cheltuielilor efectuate 
pentru acordarea serviciilor stabilite în cadrul PIP. 

 
Încă de la începutul activităţii s-a observat că noile 

structuri care, ulterior, se vor numi ”case de tip familial” (CTF), 
asigurau un mediu educativ mult mai apropiat de cel familial, 
în comparatie cu centrele de plasament din judet. 

  
Prin pozitia lor în comunitate, preoţii parohi au asigurat 

o mai bună si rapidă asimilare a copiilor atât în comunităţile 
rurale, cât si în cele educative locale. Decizia era mult mai 
apropiată de copil, resursele suplimentare asigurate prin 
fundraising garantau un nivel de satisfacere a nevoilor 
materiale ale copilului mult superior în raport cu restul 
sistemului de protecţie a copilului.  

 
 Cele două parohii ortodoxe si Asociatia Diakonia a 

bisericii Reformate, care sunt instituţii de drept privat, au reusit 
ca prin resurse proprii să-si realizeze infrastructurile si 
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logistica necesară pentru furnizarea unui serviciu rezidential 
de calitate. Ulterior cele două parohii si-au găsit parteneri 
români si străini împreună cu care au modernizat 
infrastructurile si logistica, astfel încât s-au obţinut niste 
servicii rezidenţiale la nivel european.  

 
Analizând piaţa furnizorilor de servicii sociale din 

România, concluzia specialistilor din domeniul asisţentei 
sociale din DPC Alba a fost că: nu vor putea fi externalizate 
servicii rezidentiale cu capacitate mare, deoarece furnizorii 
privaţi de servicii sociale existenţi pe piaţă nu sunt încă 
capabili să-si asume responsabilitatea asigurării de servicii de 
dependenţă totală a beneficiarului în raport cu furnizorul 
pentru un număr mare de beneficiari.  

 
Furnizorii privaţi preferau servicii de consiliere, de 

susţinere si suport de recuperare etc., servicii care, chiar dacă 
se întrerupeau în funcţionare, nu ar fi pus în stare de pericol 
beneficiarul.  

 
Mulţi furnizori care au început să dezvolte servicii 

rezidenţiale au renunţat si au trecut spre servicii de 
recuperare, formare si prevenţie, servicii care erau stimulate si 
prin finanţările în cadrul proiectelor europene si care în 
perspectivă sunt de mare importanţă, dar care momentan nu 
acoperă nevoile României. 

 
Pornind de la cele două experimente reusite, 

Arhiepiscopia de Alba  a pus bazele Asociaţiei Filantropia 
Ortodoxă Alba, iar consiliul judetean Alba a aprobat Strategia 
în domeniul protecţiei copilului.  

 
Strategia avea la bază serviciile rezidenţiale mici, de 

10-15 copii/structură, de tipul ”caselor de tip familial”, unităţi 
care puteau asigura si o distribuţie teritorială a serviciilor astfel 
încât să se asigure servicii de protecţie cât mai aproape de 
domiciliul beneficiarilor, cât mai individualizate si mai 
focalizate pe particularităţile si nevoile copiilor, cărora să li 
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se asigure sanse sporite de integrare în noile comunităţi 

locale, iar serviciile aferente să fie uşor de externalizat către 
furnizori privaţi credibili în comunitate. 

 
În perioada 1999-2005, judeţul Alba a închis toate 

centrele de plasament cu peste 30 de beneficiari cu ajutorul 
finanţărilor externe (PHARE, BIRD, BM etc.) si al partenerului 

Fundaţia HHC România şi a creat structuri furnizoare de 
servicii rezidenţiale mici de tipul ”caselor de tip familial” cu 
maxim 15 beneficiari. În paralel, Asociaţia Filantropia în 
colaborare cu parohiile si  consiliile locale din Almasul Mare, 
Târsa, Alba Iulia, Blaj, Aiud, Ocna Mures, Războienei, 
Hopârta, Dumbrava, Bistra, Rosia de Secas, Valea Lungă, 
Zlatna, Sebes, Câmpeni au dezvoltat infrastructuri si au 
achiziţionat logistica necesară dezvoltării unor servicii 
rezidenţiale de zi sau de îngrijire la domiciliu pentru persoane 
vârstnice si persoane cu handicap.  

 
In afara implicării celor patru culte, se remarca 

dezvoltarea şi consolidarea unor furnizori privati cu care 
DGASPC Alba a încheiat de asemenea conventii de 
colaborare, pentru a oferi urmatoarele tipuri de servicii:  

 

 servicii rezidentiale în două case de tip familial, 
”Riţa Gărgăriţa” si ”Maria Mirabela” 

 

 servicii de zi pentru recuperare în sindromul 

Down şi autism, asociaţia ACAS din Alba Iulia 
 

 servicii de zi pentru copilul şcolar si preşcolar, 
asociaţia ”Familia 2004” Blaj 

 
Date fiind resursele financiare limitate ale consiliului 

judetean, acesta a stabilit  
 

 să susţină financiar serviciile rezidentiale pentru 
copii, vârstnici si adulţi cu handicap 
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 să participe alături de autoritătile locale în 
finanţarea serviciilor de zi pentru copii si pentru 
persoane vârstnice si adulte cu handicap, a 
serviciilor de îngrijire la domiciliu a persoanelor 
vârstnice si adulte cu handicap si a serviciilor de 
recuperare pentru copilul cu nevoi speciale, cu 
precădere în localităţile care au resurse 
financiare reduse.  

 
Oferta de a încheia convenţii de colaborare cu furnizorii 

privaţi de servicii sociale şi serviciile sociale pentru care 

DGASPC se poate implica şi financiar în sustinerea acestor 
colaborări este făcută publică pe site-ul direcţiei, prin 
interviurile date în presa scrisă si vorbită de către directorul 

general al instituţiei şi cu ocazia întâlnirilor dintre DGASPC si 
ONG-uri.  

 

DGASPC Alba şi-a arătat disponibilitatea de a 

participa, prin expertiza specialiştilor săi şi prin logistica 
proprie, alături de orice partener public sau privat legal 

constituit, şi în alte proiecte care vizează dezvoltarea şi 

diversificarea serviciilor sociale din judet şi nu numai, dar fără 
să angajeze resurse financiare proprii. Negocierile cu furnizorii 
de servicii au pornit de la această ofertă, iar cuantumurile 
oferite pentru serviciu/beneficiar au fost aceleasi indiferent de 

furnizor pentru acelaşi tip de serviciu.  
 

Furnizorul care dorea să intre în colaborare cu 
autoritatea judeţeană trebuia 
 

 să-şi asume obligaţia obtinerii tuturor acreditărilor şi 
autorizatiilor impuse de lege 

 

 să respecte toate standardele de calitate impuse de 
lege serviciului furnizat 
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 să respecte eventualele solicitări suplimentare 
impuse prin planul individualizat de protecţie 

 

 să anunte DGASPC despre orice eveniment 

deosebit din viata şi activitatea beneficiarilor 
 

 să solicite aprobarea DGASPC pentru orice 
activitate care nu este concretizată în planul de 
servicii 

 

 să fie de acord cu activitatea de îndrumare şi 

control efectuată de către specialiştii DGASPC, 
planificat sau inopinat, cu privire la calitatea 

serviciilor şi a gestionării fondurilor primite, care nu 
pot avea altă destinatie decât finanţarea serviciilor 
cuprinse în PIP.  

 
Managementul de caz este realizat sau controlat de 

către DGASPC, care realizează şi monitorizarea stării 

imobilelor şi a logisticii date în comodat, având obligaţia 

acordării la termenul şi în conditiile fixate în convenţie a 

sumelor de bani stabilite ca şi contraprestaţie financiară. 
 
În cadrul negocierilor premergătoare semnării 

convenţiei, specialistii direcţiei verifică 
 

 capabilitatea profesională si financiară a furnizorului în 
asigurarea constantă si la nivelul calitativ necesar a 
serviciilor  

 

 capabilitatea utilizării în condiţii optime a infrastructurii 
si logisticii primite în comodat.   

 
În momentul de faţă în judeţul Alba există mai multe 

convenţii între DGASPC Alba şi furnizori privaţi acreditaţi de 
servicii sociale. Convenţiile au devenit operante doar după 
aprobarea lor de către consiliul judeţean.  
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a)  O categorie de convenţii sunt cele prin care 
furnizorii privaţi oferă serviciile folosind infrastructuri şi 
logistică pe care le au în proprietate şi asigurând resursa 
umană necesară serviciului.  

 
Din nefericire, în lipsa unor sume compensatoare pe 

tipuri de servicii, decontul pentru serviciile acordate se face 
conform Hotărârii Guvernului  nr.23/2010 pe structura 
furnizoare, în speţă „casă de tip familial”. DGASPC încearcă 
să asigure plasamentul într-o casa de tip familial CTF al unor 
copii cu caracteristici comportamentale asemănătoare şi fără 
nevoi educative speciale. Acest lucru însă limitează foarte 
mult categoria de beneficiari pentru care se pot furniza 
serviciile în parteneriat.  

 
Simultan, DGASPC acordă, prin intermediul 

specialiştilor angajaţi, serviciile de management de caz şi alte 
servicii de consiliere pentru beneficiarii caselor de tip familial 
de la furnizorul privat. Într-un mod aleatoriu, în baza înţelegerii 
cu furnizorul privat, se face o împărţire a sumelor acordate de 
la bugetul centralizat al statului între furnizorul privat şi 
DGASPC.  

 
b) A doua categorie de convenţii sunt cele prin care 

furnizorii privaţi oferă serviciile folosind infrastructuri şi 
logistică aflate în proprietatea judeţului Alba, administrate 
de către DGASPC si pentru care DGASPC şi furnizorul 
privat au încheiat un contract de comodat aprobat prin 
hotărâre a consiliului judeţean Alba.  

 
În această categorie de convenţii, DGASPC are 

suplimentar obligaţiile:  
 

 de monitorizare a stării infrastructurii şi a logisticii 
 

 de realizare a reparaţiilor capitale şi a celor datorate 
uzurii normale a bunurilor contractate 
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 de  completare şi modernizare a infrastructurii şi 
logisticii contractate. 

 
Decontul serviciilor acordate către furnizorul privat se 

face în cuantumul şi condiţiile stabilite prin convenţie. Orice 
modificare a convenţiei se face prin act adiţional semnat şi 
aprobat în aceleaşi condiţii ca şi convenţia. 
 
 Asa după cum se poate vedea din tabelul de mai jos, 
serviciile de acelasi tip oferite de către diferiţi furnizori privaţi 
sunt decontate la aceeasi sumă, care împreună cu 
cheltuielile realizate de către DGASPC Alba să constituie 
preţul de cost al serviciului impus prin Hotărârea Guvernului 
nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale. 

 

Fundaţia / 
Asociaţia 

Serviciul 
externalizat 

Nr. 
Beneficiari 

la 
 15.02. 
2013 

 
Modalitatea de plata 

a serviciului prin 
conventie 

cost/beneficiar/lună 

Suma 
totala a 

contractu
lui pentru 
an 2012 

 

Cofinantar
e din 

partea 
ONG-ului 
anul 2012 

 
Asociaţia 
„Sf. Proroc 
Ilie 
Tesviteanul” 
Aiud 

 
CTF„ Sf. Ilie 
Tesviteanul

” 
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-  
- - Convenţia de 

Parteneriat Nr. 
9510/139/39/2010; 
Act Ad. Nr.1- 360/07 
/03/2011;  

- Act Ad. Nr.2- 7693/ 
2708/40/2012. 

-  
- 1050lei/lună/benef 
-  

 
244650 

 

 
78178,52 

Parohia 
Ortodoxă 
Română 
Vingard 

CTF „Sf. 
Andrei” 

13 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
542/154/5/2010; 

Act Ad. Nr.1- din 
2010; Act Ad. Nr.2- 
358/08 /06/2011.  

 - 1050 lei/lună/benef 

138600 
 

20880 

Asociaţia 
“Riţa 
Tiţa”Alba 
Iulia 

CTF Riţa 
Gărgăriţa 

21 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
4234/1/2010 
 
-1050 lei/lună/benef 

258300 
 

14900 
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Asociaţia 
“Maria 
Mirabela” 
Draşov 

CTF “Maria 
Mirabela” 

15 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
9193/1/2005; 
Act Ad. Nr.1- 350/02/ 
2011. 1050 
lei/lună/benef 
 

189000 
 

46000 

Asociaţia pt. 
Consiliere şi 
Asistenţă 
Specializată 
A.C.A.S. 
Alba Iulia 

Centrul 
rezidenţial 

pentru copii 
cu 

dizabilităţi 

26 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. din 
23.11.2006; 
Act Ad Nr.1- 6847 / 
45463/14/2008;  
Act Ad Nr.2- 382/05/ 
2011. 
- 680 lei/lună/benef 

88400 
 

18600 

APVCD „ 
Familia 
2004”  Blaj 

CZ Blaj 20 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
9506/32/2010;  
Act Ad. Nr.1- 386/04/ 
2011;  
Act Ad. Nr.2- 1673/ 
35/2012. 
- 420 lei/lună/benef 

90720 
 

45900 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

CTF 
„Izvorul 

Tămăduirii”  
Oarda 

13 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
520/153/05/2010; 
 Act Ad. Nr.1- 9589/ 
2482/145/2010; 
Act Ad. Nr.2-352/16/ 
15/2011; 
Act Ad. Nr.3-2110/63 
/2011; 
Act Ad. Nr.4- 9601/ 
3270/170/2012. 
-1050 lei/lună/benef 

146501 
 

14867 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

CTF „Sf. 
Nicolae” 

Târsa 
 
 

8 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
13528/152/04/2010; 
Act Ad. Nr.1- 9587/ 
2484/144 /2010; 
Act Ad. Nr.2-356/14 
/13/2011; 
Act Ad. Nr.3-2102/61 
/2011.-1050 
lei/lună/benef 
 

82600 
 

6156,41 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

Aşezământ
ul social 

„Sf. Vasile 
cel 

Mare”Alba 
Iulia 

 

14 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
681/23/2005; 
Act Ad. Nr.1-
959/146/2010;  
Act Ad. Nr.2-354/09 
/2011;  
Act Ad. Nr.3- 2108 / 
64/2011. 
-1050 lei/lună/benef 
 

168136 
 

8128,47 
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Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Filiala 
Sebeş 

CTF „Sf. 
Gheorghe” 

Sebeş 
 

10 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
384/07/2011;  
Act Ad. Nr.1- 9006/ 
260/2012. 
-1050 lei/lună/benef 
 

126000 
 

64000 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Filiala Aiud 

CTF „Sf. 
Ioan 

Botezătorul”
Aiud 

 

15 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
4322/01/2011;  
Act Ad. Nr.1- 
3226/10 /2012. 
-1050 lei/lună/benef 

178906 
 

24000 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

CTF Nr.7 
„Sf. 

Varvara” 
Baia de 

Arieş 
  

6 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
7310/170/2011; 
Act Ad. Nr.1-6866/ 
556/2012. 
-1050 lei/lună/benef 

78208 
 

12509,14 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

CTF  
Adolescenţ

a Oarda 
 

7 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
3403/58/2012 
-1050 lei/lună/benef 
 

62032 
 

17892 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

CZ „Sf. 
Irina” pentru 

copii 
antepreşcol

ari Blaj 

25 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
3404/57/2012;  
Act Ad. Nr.1- 6090/ 
109/ 2012. 
-300 lei/lună/benef 
 

52500 
 

19666,28 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Filiala Totoi 

CTF 
„Sf.Maria” şi 

 
CTF 

„Sf.Ana” 

14 şi 
 

15 

- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
3258/01/2012 
-1400 lei/lună/benef 

291200 
 

9000 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Filiala Ocna 
Mureş 

CTF„Sf. 
Mucenic 
Ciprian” 
Ocna 
Mureş 

14 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
3227/02/2012. 
-1050 lei/lună/benef 
 

42070 
 

5695,52 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

Aşezământ
ul Social 

„Sf. Serafim 
de Sarov” 
Războieni 

şi Silivaş cu 
ÎD 

Războieni 
CZ 

Războieni 
CZ Silivaş 

 
 

 
25 
25 
25 

- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
8634/191/2011;  
Act Ad. Nr.1-9053/ 
670/2012. 
-ÎD -110lei/lună/benef 
-CZ 420lei/lună/benef  

 
 

169500 
 

 
 

43444,05 
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Organizaţia 
Caritas Alba 
Iulia 

Centrul de 
plasament 

de tip 
familial „Pro 

Familia” 
Teiuş 

8  
- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 9491/ 
186 / 2010; 
Act Ad. Nr.1-362/01 
/2011.  
 -1050 lei/lună/benef 
 

103996 
 

74568,18 

Organizaţia 
Caritas Alba 
Iulia 

CTF „Sf. 
Ghelasie” 

Stremţ 

14  
- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
5232/179/2011;  
Act Ad. Nr.1-6031/ 
322/ 2012 
-1050 lei/lună/benef 
 

181913 
 

64838,17 

Organizaţia 
Caritas Alba 
Iulia 

Programul 
„Casa 

Speranţei” 
locuinţe de 

tranzit 
pentru 

tinerii post-
instituţionali

zaţi 

0  
- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
1859/152/2006;       
Act Ad. Nr.1-2021/ 
106/2008;   
Act Ad. Nr.2 din 
2010 
-2000 lei/ lună 
cheltuieli materiale 
 

2478 
 

24952,21 

Parohia 
Ortodoxă 
Română 
Dumbrava 

Complex de 
servicii 

sociale „Sf. 
Veronica” 

CTF-57 
 

SS - 4 
 

SDVI - 4 
 

CM – 
2 copii si 2 

femei 

 
- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
543/150/3/2010; 
Act Ad. Nr.1-din 
2010; 
Act Ad. Nr.2-366/06 
/01/2011;  
Act Ad. Nr.3-9713/ 
2785/25/2011; 
Act Ad. Nr.4 - 6141/ 
2152/11/2012; 
Act Ad. Nr.5- 9600/ 
3269/48/2012. 
 
-1050 lei/lună/benef 
 

734895 
 

380180 

Parohia 
Ortodoxă 
Română 
Dumbrava 

CPV  
Dumbrava 

şi 
 

CPV Teiuş 

30 şi 
 

15 

 
- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
7393/320/2006; 
Act Ad. Nr.2-din 
2009 
Act Ad. Nr.3- 376/01 
/2011; 
Act Ad. Nr.4- 2100/ 
2011. 
-430 lei/lună/benef 
 
 

232200 
 

191120 
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Asociaţia 
Caritas 
Mitropolitan 
Greco 
Catolic Blaj 

Program de 
sprijin 
pentru 

persoane şi 
familii aflate 
în dificultate 

„Bunul 
Samaritean 

”  şi 
ÎD  Blaj şi 
ÎD Teiuş 

 
 

80 
 

 
75 
85 

- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
4026/153/2008; Act 
Ad. Nr.1-372/43/2011 
-„Bunul 
Samaritean”-18 
lei/lună/benef 
-ÎD -34 lei/lună/benef 

„Bunul 
Samarite

an”-
17280   

 
 
 
 

ÎD - 
65280 

„Bunul 
Samaritea

n”-  
223137 

 
ÎD Blaj-
187802 
ÎD Teiuş- 

91431 

Societatea 
de Ajutorare 
Diakonia 
Alba Iulia 

-Cămin 
„Betesda” 
cu 5 LP-uri 

şi 
 
 

-CZ pt copii 
şi tinerii cu 
handicap 

„Sf.Iosif”Alb
a Iulia 

 

46  
 
 
 

25 

- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
148/10/2005;  
Act Ad. Nr.1-
9154/559 /2006; 
Act Ad. Nr.2-368/05/ 
2011; 
Act. Ad. Nr.3-6252 / 
310/2011; 
Act. Ad. Nr. 4-5973 / 
288/2012. 
 LP -1200 lei/lună/ 
benef  

CZ-300 lei/lună/benef 
 

Cămin 
Betesda 
-657600 

 
 

CZ - 
90000 

- 186
453 

 
 
 
 

- 329
03 

 
 
 
 
 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

Centrul 
Social de 
Urgenţă 

Alba 
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- Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
14307/5104/2006;            
Act Ad. Nr.1-
13013/327/2008  
Act Ad. Nr.2- 380/22 
/2011 
Act Ad. Nr.3-2283 / 
15998/95/2011 
Act Ad. Nr.4-2014 
/24028/139/2012. 
-258 lei/lună/benef  

129492 
 

129492 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Filiala 
Cîmpeni 

ÎD Cîmpeni 45 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 2104/ 
2011; 
Act Ad. Nr.1- 775/3/ 
2012; 
Act Ad. Nr.2- 
5975/11 /2012. 

- 110 
lei/lună/benef 

63030 
 

32758 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

Centrul 
multifuncţio
nal pentru 
persoane 

cu 
dizabilităţii 

„Sf. Meletie” 
Alba Iulia 

25 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. din 
07.03.2008; 
Act Ad.2-188641/ 
12092/369/2009 
Act Ad.4 -9483/677/ 
2012. 
30% din val. 
costurilor  de 
funcţionare  

20175 
 

20175 
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Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

Reţea socio 
medicală de 
îngrijire la 
domiciliu a 
persoanelor 

vârstnice  

280 - Convenţia de 
Parteneriat Nr. 2093 
/ 60/2011; 
Act Ad. Nr.1-2093 / 
107/2012. 
- 110 lei/lună/benef 

369600 
 

572539,7
3 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

LP 1 şi LP 2 
Tiur 

20  -Convenţia de 
Parteneriat Nr. 7311/ 
171/2011; 
Act Ad. Nr.1-6866/ 
556/2012. 

1200 lei/lună/benef 

270447 
 

3155,56 

Mănăstirea 
Râmeţ 

Complex de 
Servicii 
Sociale 
Râmeţ : 

- LP 
Rîmeţ 

 

- CPV 
Rîmeţ 

 
 
 

9 
 

15 

Convenţia de 
Parteneriat Nr. 
12760  /467/2008; 
Act Ad Nr.1-374/18/ 
2011; 
Act Ad Nr.2-9699 / 
273/2012. 
LP-940lei/lună/benef 
CPV- 430 lei /lună / 
benef 

 

 

 

LP - 
106902 

CPV - 
77400 

 

 

 

LP - 
23906 

CPV – 
26435 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Alba Iulia 

LP Nr.5 „Sf. 
Elena” 
Pianu 

10 Convenţia de 
Parteneriat Nr. 9217/ 
159/2012. 

1200 lei/lună/ benef 
 

12000 
 

224,5 

Asociaţia 
Filantropia 
Ortodoxă 
Filiala 
Izvoarele 

ÎD Izvoarele 25 Convenţia de 
Parteneriat Nr. 9004/ 
22/ 2012. 
-110 lei/lună/benef 
 

2750 
 

2621 

 

Prescurtari folosite in tabel: 
 

 CTF  - Casa de tip familial 

 CPV -  Cămin pentru persoane vârstnice 

 CZ - Centru de zi 

 LP - Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap 

 ÎD - Îngrijire la domiciliu 

 CM - Centru maternal 

 SS – Serviciu săptămânal 

 SDVI - Serviciul deprindere de viaţă independentă 
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IV.  Managementul financiar al serviciilor sociale 

 
 Pentru a asigura o funcţionare normală si continuă a 
serviciilor sociale în concordanţă cu nevoile beneficiarilor, 
trebuie să se asigure un sistem coerent de finanţare.  
 

Legislaţia stabileste doar care sunt sursele de unde se 
poate asigura finantarea serviciilor sociale: bugetul de stat, 
bugetul local al judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, 
bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 
respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea 
persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate, fonduri 
externe rambursabile şi nerambursabile, contribuţia 
persoanelor beneficiare, alte surse de finanţare, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr.292/2011 
art.132), dar nimeni nu garantează că fondurile angajate în 
contracte vor fi garantate la plată din aceste resurse.  

 
Alocarea fondurilor de la bugetul de stat destinate 

susţinerii funcţionării serviciilor sociale organizate la nivelul 
unităţilor administrativ-teritoriale se realizează în baza 
fundamentărilor transmise de autorităţile administraţiei publice 
locale (Legea nr.292/2011 art.134 al.1). 

 
Fundamentarea  necesarului de fonduri ar trebui să se 

facă în baza Planurilor anuale de actiune privind serviciile 
sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean, realizat ”în urma consultării furnizorilor publici şi 
privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor 
reprezentative ale beneficiarilor”.  

 
In conformitate cu Legea nr.292/2011 art.134 al.3 lit. b), 

planurile anuale ar trebui să cuprindă: 
 

 date detaliate privind numărul şi categoriile de 
beneficiari 
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 serviciile sociale existente 
 

 serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate 
 

 programul de contractare a serviciilor din fonduri 
publice 

 

 bugetul estimat şi sursele de finanţare 
 
Esenţiala în fundamentarea si decontarea cheltuielilor 

realizate cu serviciile sociale este respectarea ”costurilor 
standard în vigoare pentru serviciile sociale administrate, 
contractate sau subvenţionate în condiţiile legii”, precum şi a 
”costurilor necesare funcţionării serviciilor nou-înfiinţate în 
anul bugetar respectiv” (Legea nr.292/2011 art.134 al.2).  

 
Legiuitorul  si-a rezervat însă dreptul ca nivelul sumelor 

acordate sa se stabileasca „prin legile speciale, pe tipuri de 
servicii”, fără să facă precizarea dacă această reglementare 
se va face înainte sau după fundamentarea sumelor necesare 
precizată mai sus.  

 
Dacă fixarea nivelului sumelor acordate este una 

realistă si se face înainte de fundamentarea nevoilor, astfel 

încât atât autorităţile locale, cât şi furnizorii privaţi de servicii 
să poată face o analiză  reală a nevoilor si posibilităţilor, 
atunci se vor putea realiza o dezvoltare corectă a 

sistemului de servicii şi o contractare corectă si 
responsabilă.  

 
In cazul în care nivelul sumelor se va fixa după analiza 

nevoilor şi stabilirea strategiei de dezvoltare a sistemului de 
servicii sociale si a contractelor, atunci se poate ajunge la un 

blocaj instituţional şi la încălcarea obligaţiilor contractuale.  
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Din nefericire legislaţia actuală nu stabileşte: 
 
a) Pachetul de servicii sociale al căror cost este 

susţinut integral din bugetul public  
 
b) Pachetul de servicii sociale al căror cost este 

subvenţionat şi forma de subvenţionare din bugetul 
public 

 
c) Pachetul de servicii sociale al căror cost este 

acoperit de către beneficiar.  

Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 stabileşte costuri 
aferente structurilor furnizoare de servicii sociale (CTF, LP, 
Centru maternal), pe care le grupează după caracteristica 
generică a beneficiarilor „cu sau fără handicap”.  

 
În stabilirea acestor costuri 
 

 Nu se ţine cont de gradul de handicap sau de tipul 
dizabilitaţii. De exemplu, pentru un copil cu dizabilităţi 
protejat în casă de tip familial costul este de 24.409 
lei/an/ beneficiar cu un raport de 1,4 copii la 1 adult,  

indiferent de gradul de dizabilitate, uşoară sau gravă, 
tipul dizabilităţii, fizică, mintală sau psihică si indiferent 
de particularităţile comportamentale cu care copilul vine 
din mediul anterior. 

 

 Nu se face o analiză a personalului în functie de 
calificarea necesară oferirii serviciului: personalul 

care asigură supravegherea, pregătirea hranei şi 

asigurarea curăţeniei trebuie să asigure şi servicii 

educative şi de suport în instrucţia copilului.  
 

 Nu se ţine cont de particularităţile administrative 
ale structurii furnizoare: încălzire cu lemne, gaz sau 
combustibil lichid în regim propriu sau centralizat, 
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acces la sistem de canalizare sau fosă septică, acces 
la reţea de apă potabilă sau sursă proprie de apă etc.  

 

Aceeasi analiză se poate face şi în cazul centrelor 
rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap. Indiferent 
dacă este vorba de centrele pentru handicap somatic, fizic, 

mintal sau psihic şi indiferent dacă este vorba de centre mari 
sau de locuinţe protejate costurile sunt numai după categoria 
de handicap, fără să se ţină cont de gradul de handicap, care 
înseamnă, în esenţă, gradul de autonomie a persoanei.  
 

De exemplu, între un beneficiar dintr-un Centru de 

îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap (CIA) şi unul 

dintr-un Centru de recuperare şi reabilitare persoane cu 
handicap (CRRPH), diferenţa de cost este de circa 100 
lei/lună/beneficiar, iar între raportul beneficiari/personal în cele 
două cazuri este de 0,15/1. Astfel plusul de servicii de 

recuperare şi de costuri medicale este cuprins în interiorul 
sumei de 100lei/beneficiar/lună, iar surplusul de personal 
calificat implicat în recuperare si reabilitare este de 0,15/1.  
 

Analizând cifrele de mai sus, este clar că nu există o 
fundamentare reală a acestor costuri, că aceste costuri nu pot 

garanta servicii care să răspundă nevoilor reale şi care să 
corespundă standardelor de calitate fixate prin actele 
normative în vigoare. 
 

În unităţile rezidenţiale trebuie asigurată securitatea 
beneficiarilor şi serviciile de cazare şi masă pentru care 
trebuie asigurat personal specializat într-un program de 24 de 
ore, indiferent de numărul de copii din structura funcţională, 
CTF sau apartament.  

 
Având în vedere că numărul maxim de beneficiari dintr-

o casă sau apartament depinde de dimensiunile acesteia, 
este posibil să apară anumite diferenţe de costuri si de raport 
număr de beneficiari la o persoană angajată.  
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Pentru a asigura resursele necesare, este 
recomandabil ca un furnizor de servicii să aibă:  

 
- exclusiv structuri care să asigure un cost optim  
 
sau  
 
- structuri mai mici şi structuri mai mari compensând 

astfel pierderile de la unele cu câştigul de la 
celelalte.   

 
Într-o Casă de tip familial se pot găsi copii care au 

nevoie de servicii: educative, de recuperare psihică, 
comportamentală sau medicală, de integrare socială sau de 
acompaniament şi lista ar putea continua.  

 
Serviciile trebuie acordate de către personal calificat pe 

fiecare domeniu de activitate, fiind necesara si asigurarea 
unor dotări şi a unor facilităţi. Serviciile de specialitate pot fi 
asigurate de personalul propriu al furnizorului de servicii sau 
pot fi contractate cu furnizori calificaţi în domeniul respectiv.  

 
Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale, 

familiale sau de grup şi elaborarea planurilor de intervenţie 
pentru prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de 
dificultate se realizează, în condiţiile legilor speciale, de către 
asistenţii sociali, în conformitate cu atribuţiile ce le revin 
potrivit statutului asistentului social şi regulamentelor interne 
ale angajatorilor, respectiv fişei postului (Legea nr.192/2011 
art. 122 al.1).  

 
Autorităţile locale, în marea lor majoritate, nu au în 

statul de personal specialiştii impusi de lege si de statutele 
profesionale, prin urmare aceste autorităţi ar trebui să 
contracteze ”serviciile acestora pentru a realiza activităţile 
prevăzute de lege” (Legea nr.192/2011 art. 122 al.2).  
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Acest lucru ar trebui sa se realizeze în condiţiile 
respectării standardelor de cost, care în acest caz lipsesc cu 
desăvârsire, asa cum lipsesc si standardele de cost aferente 
altor tipuri de servicii.  

 
Serviciile necesare beneficiarilor aflaţi în structurile 

funcţionale ale unui anumit furnizor de servicii pot fi asigurate, 
în condiţiile unui raport optim eficienţă/eficacitate, cu 
specialişti proprii ai furnizorului, dacă există un număr 
suficient de mare de solicitări astfel încât să se asigure o 
acoperire a timpului de lucru a persoanei angajate. În caz 
contrar, specialiştii vor fi folosiţi ineficient în realizarea altor 
activităţi care exced formei şi gradului lor de pregătire.  

 
Furnizorul de servicii, fie el public sau privat, are 

posibilitatea să angajeze cu timp parţial de lucru specialiştii 
necesari sau poate contracta de pe piaţa liberă serviciile 
necesare. Depinde de abilitatea fiecărui furnizor să aleagă 
metoda care să-i asigure cel mai bun raport 
eficacitate/eficienţă.  

 

Un mare minus al legislaţiei actuale şi care afectează 

esenţial procesul de contractare şi externalizare în general a 
serviciilor sociale este lipsa unei legislaţii complete în 
domeniul costurilor serviciilor sociale, desi conform Legii 
nr.292/2011 art.134 al.3 ”Standardele de cost pentru serviciile 
sociale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Costul 
standard anual/beneficiar/tip de serviciu se poate indexa cu 
rata inflaţiei şi se revizuieşte ori de câte ori este nevoie”. 

 
Pentru a asigura o finanţare unitară a serviciilor este 

necesară stabilirea valorii de compensare, finanţată de la 
bugetul central al statului, pentru fiecare serviciu în parte. 
Peste această valoare de compensare, fiecare furnizor de 
servicii, public sau privat, poate acorda, din resurse proprii, 
sume suplimentare.  
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Documentul care stabileşte preţul de compensare 
trebuie să precizeze standardul de furnizare a serviciului 
respectiv şi cheltuielile materiale şi de personal pentru oferirea 
în condiţii normale a serviciului.  

 
Este esenţial ca dimensionarea financiară a preţului de 

compensare să fie una reală şi serioasă, în caz contrar 
contractarea va fi una total aleatorie, iar controlul şi 
monitorizarea serviciului nu vor conduce la asigurarea unor 
servicii de calitate. 

 
Conform articolului 16 din Constituţie „cetăţenii sunt 

egali în faţa legii şi a autorităţilor publice”, iar conform Legii 
nr.292 art.104 al.3 ”Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale are responsabilitatea aplicării unitare, la nivel teritorial, 
a legislaţiei şi a strategiilor naţionale din domeniul asistenţei 
sociale”. Prin urmare,  indiferent de unitatea administrativ 
teritorială unde domiciliază, toţi cetăţenii trebuie să 
beneficieze în mod egal de pachetul de servicii 
finanţate/cofinanţate public.  

 
Unităţile administrativ teritoriale au dezvoltări 

economice diferite şi deci posibilităţi diferite de asigurare a 
resurselor financiare pentru pachetul de servicii 
finanţate/cofinantate public, pe cale de consecinţă, în mod 
unitar, resursele financiare necesare finanţării/cofinantării 
acestui pachet de servicii trebuie să fie asigurate de la 
bugetul centralizat al statului prin Agenţia Natională de 

Plăţi şi Inspectie Socială.  
 
Modul de decontare a serviciilor sociale ar trebui stabilit 

printr-un act normativ similar celui care asigură decontarea 
cheltuielilor din domeniul medical.  

 
Fiecare unitate administrativ teritorială şi fiecare 

furnizor privat poate finanţa din resurse proprii (altele decât 
cele primite de la bugetul centralizat al statului) costuri 
suplimentare pentru fiecare serviciu, solicitând elemente 
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suplimentare celor cuprinse în standardul de furnizare a 
serviciului respectiv. Tot din resurse proprii poate plăti şi alte 
servicii decât cele cuprinse în pachetul de servicii compensate 
de către stat. 

 
Pentru fiecare beneficiar sau familie se stabileşte o 

cheltuială personalizată în funcţie de serviciile acordate într-o 
anumită structură funcţională: casă de tip familial, apartament, 
centru de plasament sau centru de recuperare. Prin urmare, 
costul diferă de la un beneficiar la altul şi se va realiza un 
management financiar individual, urmărit de către managerul 
financiar al furnizorului şi de către managerul de caz. 

 
În cazul în care membrilor unei familii li se asigură 

servicii care fac parte din pachete compensate integral sau 
parţial de la bugetul de stat sau al unităţii administrativ 
teritoriale, este obligatoriu ca toate aceste sume să fie 
urmărite prin AJPIS pentru a se evita dubla plată prin 
compensare pentru acelaşi serviciu. 

 
Pentru a realiza un management financiar unitar în 

domeniul serviciilor sociale, este esenţial să se pornească 
de la definirea serviciului social, care reprezintă, conform 
Ordonantei nr.68/2003, ansamblul complex de măsuri şi 
acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale 
individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi 
depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau 
dependenţă, precum şi pentru promovarea incluziunii sociale.  

 
În momentul de faţă se fac confuzii majore între  

 serviciul social, care este o activitate 

 structura furnizoare de servicii sociale, care 
este o infrastructură dotată cu o anumită 
logistică, şi  

 furnizorul de servicii sociale, care este o 
persoană fizică sau juridică de drept public 
sau privat.  
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În managementul cheltuielilor materiale trebuie 
urmărite: pierderile de energie calorică, datorită lipsei unui 
sistem optim de izolare termică, pierderile de energie 
electrică, datorate unor sisteme energofage de încălzire sau 
iluminare, cheltuielile excesive cu combustibilii sau cu 
gestionarea reziduurilor, canalizări sau fose septice.  Pentru a 
se realiza un management financiar optim, cu asigurarea unui 
raport eficacitate/eficienţă optim, este necesar ca managerul 
fiecărui furnizor de servicii să fie cât mai aproape de 
structura funcţională, astfel incat să poată urmări calitatea 
serviciilor în dinamica lor şi eventualele surse de pierderi.  

 
DGASPC/SPAS ca administrator precar de structuri 

furnizoare de servicii sociale trebuie să contracteze aceste 
structuri cu furnizori privaţi care să fie geografic în 
apropierea structurii respective.  

 
Există două posibilităţi, asa cum am mentionat anterior: 
 
a) Contractarea managementului structurii 

funcţionale, infrastructura, logistica şi personalul 
rămânând în responsabilitatea DGASPC/SPAS 

b) Contractarea structurii funcţionale si a 
serviciilor oferite în cadrul ei  

Varianta contractării managementului structurii 
furnizoare are avantajul unei relaţii contractual civile, cu 
persoana care asigură managementul, în locul unui contract 
de muncă. Este mult mai facil de reziliat un contract de 
management decât un contract de muncă, atunci când nu 
sunt îndeplinite corespunzător cerinţele de calitate a actului 
managerial. Dar această variantă impune autorităţii locale 
obligativitatea asigurării la timp a resurselor financiare în 
condiţiile stabilite prin legislaţia care reglementează 

standardele de calitate a serviciului şi ale celei care 

reglementează condiţiile de acreditare şi autorizare a structurii 
funcţionale.  
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Controlul managementului privat se realizează prin 

execuţia bugetară la bugetul planificat şi solicitat prin 

monitorizarea permanentă a calitătii serviciilor şi a stării 

infrastructurilor şi logisticii unitătii funcţionale.  
 

În varianta b - contractarea structurii funcţionale şi a 
serviciilor oferite în cadrul ei - furnizorul privat este cel care 
asigură resursele umane şi răspunde de folosinţa ca un bun 
proprietar a infrastructurii şi logisticii pe care le primeşte în 
comodat, iar DGASPC/SPAS asigură decontul serviciilor 

comandate, fără să urmărească modul de structurare şi de 
executare a bugetului. Pentru fiecare beneficiar încredinţat se 
încheie un contract de furnizare de servicii care cuprinde 
obligatoriu: servicii solicitate, standarde impuse, forma de 
control şi monitorizare, sume decontate, data şi condiţii de 
decont.  

 
Responsabilitatea privind serviciile acordate rămâne în 

permanenţă a autorităţii contractante care va trebui să-şi 
întărească capacitatea de monitorizare şi control ale calităţii şi 
ale modului de acordare a serviciilor contractate.  

 
Infrastructura şi logistica structurii furnizoare rămân în 

domeniul public al unităţii administrativ teritoriale. Prin urmare, 
DGASPC/SPAS va trebui să-şi dezvolte serviciile pentru 
supravegherea stării tehnice şi funcţionale a bunurilor date în 
comodat, realizând şi reparaţiile datorate uzurii normale sau 
completările de dotare necesare asigurării funcţionalităţii 
structurii, reparaţiile defecţiunilor datorate proastei folosinţe 
rămânând în sarcina furnizorului privat contractor. 

 
Există posibilitatea legală de reţinere a garanţiilor 

materiale pentru bunurile date în comodat, dar pentru actuala 
piaţă de furnizori de servicii sociale din România în perioada 
actuală şi pentru următorii 5-10 ani acest lucru va fi greu de 
realizat, deoarece furnizorii privaţi nu au resursele financiare 
şi materiale necesare. DGASPC/SPAS poate contracta 
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servicii sociale cu furnizori privaţi care deţin propriile lor 
structuri funcţionale.  

 
Prin lege ferenda trebuie să se reglementeze modul 

în care anual să se liciteze acele servicii sociale care nu 
pot fi furnizate în structurile de drept public aflate în 
administrare publică sau privată, în urma licitaţiei 
încheindu-se un contract cadru cu câştigătorul acesteia.  

 
Contractul cadru trebuie să conţină obligatoriu: 

serviciile contractate, condiţiile de oferire a serviciilor, 
obligaţiile părţilor, rezolvarea cazurilor de forţă majoră şi 
condiţiile de încetare a contractului, costul serviciilor, forma şi 
condiţiile de plată. Contracte subsecvente se încheie pentru 
fiecare beneficiar căruia i se vor acorda servicii sociale în 
condiţiile stabilite prin contractul cadru.  

 
Activitatea de contractare în domeniul serviciilor sociale 

trebuie să pornească de la realitatea istorică a României 
anului 2013, ţară cu o piaţă foarte slabă a furnizorilor de 
servicii sociale, care nu permite aplicarea mecanismelor de 
piaţă proprii unei pieţe dezvoltate, cu o entropie ridicată. 
Riscul inevitabil in asemenea conditii este formarea unor 
structuri de monopol cu o creştere exagerată a costurilor 
acestor servicii a căror finanţare, în bună măsură, este în 
obligaţia constituţională a statului.  

 
În condiţiile în care piaţa furnizorilor privaţi de servicii 

sociale din România se va dezvolta, este posibil ca serviciile 
acordate de către furnizori privaţi, care au în proprietate sau 
folosinţă propriile lor structuri furnizoare de servicii, să aibă un 
raport eficacitate/eficienţă superior serviciilor acordate prin 
furnizorii privaţi, care au în comodat bunurile publice, cu 
asigurarea din partea primei categorii de furnizori a tuturor 
nevoilor de servicii sociale, situaţie în care s-ar putea pune 
problema trecerii bunurilor publice în domeniul privat şi 
privatizarea lor prin vânzare. 
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