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CONTRACTAREA DE SERVICII SOCIALE IN ROMANIA- SINGURA SOLUȚIE DE CREȘTERE 
CALITATIVĂ A ASISTENȚEI SOCIALE 

 

 

Piața de servicii sociale din România se dezvoltă continuu, începând cu anii 2004-2007. În 
2011, Legea asistenței sociale a reglementat mai bine achiziția publică a serviciilor sociale oferite 
de furnizorii privați, fie ei neguvernamentali sau societăți comerciale, și a permis apariția (timidă 
însă) a unor proceduri locale de contractare a furnizorilor privați de servicii, de către autoritățile 
de la nivel județean sau local.  

Cu toate acestea, România este mult în spatele tărilor dezvoltate în asigurarea asistenței 
sociale, mai ales pentru că întreb sistemul se bazează pe serviciile publice, uneori mai inflexibile 
și costisitoare, mai puțin personalizate, față de cele private. 

 
Achiziția publică de servicii sociale în alte țări din UE 

 

Țările Uniunii Europene au adaptat cu mult timp în urmă procedurile de achiziție publică la 
sectorul serviciilor sociale. Aceste proceduri au fost influențate de modelele teoretice ale asistenței 
sociale din țările respective, dar au și produs modificări, la rândul lor, în maniera de a concepe 
politici sociale. 

În Marea Britanie, politicile sociale : 
• sunt bazate pe rezultate și centrate pe persoană, 
• sunt concepute astfel încât să încurajeze persoanele să aibă controlul asupra vieții și deciziilor 
lor, 
• folosesc “modele sociale” ca sa identifice și să adreseze obstacolele cu care oamenii se confruntă 
în realizarea aspirațiilor lor, 
• pun accentul mai degrabă pe soluții personalizate decât pe servicii predefinite, 
• încurajează profesioniștii și organizațiile să împartășească deciziile și puterea cu beneficiarii 
serviciilor sociale și să întărească transparența acestor servicii. 

Există trei niveluri de planificare și contractare a serviciilor în Marea Britanie: (a) nivelul 
individual, (b) al localității sau al unei comunități de interese, precum și (c) un nivel strategic. 

În fiecare din aceste niveluri se asigură flexibilitate și conectare a informațiilor și procedurilor, o 
bună comunicare între actorii cheie, iar planificarea și contractarea se bazează pe date verificabile, 
așteptările oamenilor, analiza cost-eficacitate și cost-eficiență. 

Modalitățile de contractare a serviciilor sociale în Marea Britanie sunt foarte diversificate: 

La nivel individual, beneficiarii serviciilor pot contracta ei înșiși aceste servicii, sau prin 
brokeri, membri de familie, asistenți sociali, manageri de caz sau profesioniști coordonatori de caz. 
Modalitățile prin care beneficiarii pot achiziționa servicii sunt numeroase: bugete personalizate, 
vouchere, fonduri dedicate pe tipuri de nevoi etc. Furnizorii de servicii pot fi dintre cei mai diverși: 
privați, voluntari, agenții furnizoare de servicii, asociații ale utilizatorilor care furnizează și servicii 
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sociale, furnizori publici. 

La nivelul localităților, planificarea și achiziția de servicii se face pe o durată de 1-3 ani  și 
se bazează în primul rând pe o foarte bună monitorizare și cunoaștere a nevoilor locale de servicii. 
Ea ține cont de preferințele și opțiunile comunității, de obstacolele și nevoile identificate, de 
schimbările ce au loc în comunitate. La achiziția unui serviciu social din fonduri publice, de la un 
furnizor privat, se ține cont de planul local de acțiune în domeniul social și de harta de nevoi 
existentă. 

Achiziția serviciilor la nivel strategic se realizează pentru întreaga populație dintr-una sau 
mai multe localități și acoperă un interval de 5-10 ani. Acest tip de achiziție ține cont de: 
-evaluarea și anticiparea nevoilor de servicii ale populației locale, pe o durata mai mare de timp, 
- modul în care pot fi dezvoltate capacitățile actorilor locali de a decide și monitoriza aceste servicii 
- modul în care răspunsul la nevoile sociale poate fi acordat în mod flexibil, eficient, sustenabil, 
prin implicarea și parteneriatul mai multor agenții sectoriale 
- transparența actorilor care planifică, furnizează și implementează concret serviciile respective. 

In Marea Britanie, finanțarea publică a furnizorilor de servicii sociale se bazează atât pe 
nevoia identificată la nivel local,  cât și pe folosirea unor criterii de performanță, la evaluarea 
furnizorilor cărora li se acorda fonduri publice. Fondurile publice provin atât de la nivel central 
(programe naționale, pe categorii de beneficiari), cât și de la nivelul consiliilor locale. Consiliile 
locale sunt evaluate periodic la rândul lor, în raport cu capacitatea lor de a răspunde nevoilor 
sociale ale populației, și primesc scoruri anuale în acest sens, care sunt transparente pentru 
ansamblul populației. 

În Franța, contractarea furnizorilor privați de servicii sociale se face în intervale foarte bine 
definite de timp în timpul anului (“ferestre de contractare“), decise pentru a corobora decizia 
privind volumul aprobat al bugetelor locale cu cea legată de nevoile anuale de servicii, identificate 
la nivel local. Fondurile publice sunt folosite numai pentru achiziționarea acelor servicii care sunt 
incluse în harta locală de nevoi sociale. Serviciile care sunt considerate a fi necesare comunității 
dar pentru care nu există încă fonduri necesare sunt puse în așteptare și nu primesc acordul de 
funcționare decât în momentul în care finanțarea lor publică este securizată. Finanțarea serviciilor 
este negociată pe o perioadă de 1-3 ani, iar furnizorii de servicii trebuie să livreze rapoarte anuale 
detaliate, pentru actualizarea finanțării în anul următor. 

În Italia, aproape 80% dintre furnizorii de servicii sociale sunt organizații neguvernamentale. 
Cu toate acestea,finanțarea publică a acestor organizații provine din surse publice, în proporție de 
aprox.50%. 

In general, este important de precizat că țările UE folosesc contracte multi-anuale de 
finanțare a serviciilor sociale, pentru serviciile al căror profil impune o asigurare a continuității 
furnizării lor către beneficiari. Acest criteriu al continuității furnizării este deosebit de important 
pentru anumite categorii de beneficiari (persoane cu dizabilități, vârstnici aflați în situații cronice 
de dependență, persoane cu boli cronice etc.) și el trebuie să fie reflectat în procedurile de achiziție 
și contractare de servicii sociale. 

 

Achiziția publică de servicii sociale în România 

 

Țara noastră nu stă deloc bine pe acest palier al finanțării serviciilor sociale de la bugetul de 
stat. Media procentelor din PIB alocate serviciilor sociale în UE variază în jurul unei cifre de 2,2-
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2,5%. Până în prezent, bugetul alocat serviciilor sociale în România nu a depășit niciodata 0,6% din 
PIB, conform Bazei de date ESSPROS, Eurostat. În absența unei hărți centralizate a nevoilor de 
servicii sociale, precum și a datelor de la nivelul localităților care să ilustreze prioritățile de 
finanțare, este foarte dificil ca în bugetul de stat să fie inclusă o sumă realistă și acoperitoare pentru 
acest sector. Este deci nevoie cu prioritate de o cartografiere detaliată a nevoilor sociale și o 
cuantificare urgentă a nevoilor de servicii la nivel național. 

Finanțarea de la bugetul de stat nu acoperă în prezent, decât o parte a serviciilor sociale 
furnizate la nivel județean (cele publice, destinate copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu 
dizabilități). Descentralizarea finanțării sociale a fost limitată la nivelul județean.  

La nivel local, bugetul de stat nu poate fi folosit pentru a acoperi cheltuieli cu serviciile 
sociale (conform Legii Bugetului de stat). Aceste costuri sunt exclusiv în responsabilitatea bugetelor 
locale. Dar taxele locale în mediul rural (și chiar în orașele mici) se colectează cu mare greutate, 
de aceea dezideratul acoperirii serviciilor sociale (cel puțin a celor primare, cu caracter preventiv 
sau de urgență) din bugetele locale, este aproape imposibil de atins.  

Există orașe și zone întregi din România în care nu există nici un serviciu social disponibil 
(foste orașe monoindustriale, localități izolate precum cele din Delta Dunării sau Munții Apuseni, 
comunități sărace din Nord Estul țării etc).  

In timp ce furnizorii publici de servicii au o finanțare anuală asigurată de la bugetul de stat 
și/sau bugete locale, furnizorii privați de servicii (non-profit) au acces la un volum de finanțare 
publică mult mai redus. Numărul furnizorilor este relativ egal în România (51% publici, 49% privați) 
dar accesul lor la finanțare publică nu este nicidecum egal.  In plus, în absența unei cunoașteri 
detaliate a nevoilor reale ale populației, bugetele nu pot reflecta cererea reală de servicii sociale. 
Nu avem în prezent o imagine clară a cererii de servicii, deși cunoaștem destul de bine oferta 
existentă în acest sector. 

Și în România există cadrul legislativ de achiziție de servicii sociale. El se bazează pe 
principiile concurenței, eficienței și transparenței, ca oricare alt domeniu de servicii de pe piață 
(art 141 alin (3) din lege). Totuși, lipsa unor recomandări specifice pentru cumpărarea de servicii 
sociale, din partea Agenției Naționale a Achizițiilor Publice sau a Ministerului Muncii, coroborate cu 
interpretări diferite ale acestor proceduri de la un județ la altul, din partea Curții de Conturi, a 
generat o foarte mare reticență din partea primăriilor sau a consiliilor județene, în cumpărarea de 
servicii sociale de la furnizorii neguvernamentali. 

În anul 2016, apariția Legii 98, a achizițiilor publice, a marcat un moment important pentru 
domeniul serviciilor sociale. Aceasta lege reprezintă o transpunere a Directivei 2014/24/EU a 
achizițiilor publice, în legislația românească. Urmare a unui proces intens de lobby la nivel 
european, de mai bine de 8 ani, directiva fixează pentru prima oară condiții specifice de achiziție 
pentru serviciile sociale, în țările UE, și anume: 

- Un prag de 750.000 euro, peste care se poate realiza achiziția serviciilor sociale în aceste 

țări, printr-o procedură simplificată. Sub prag, țările membre decid singure ce procedură de 

achiziție folosesc, dar aceasta trebuie inclusă în manualele de proceduri ale autorităților 

locale 

- Criteriile de atribuire pentru contractele care vizează achiziția de servicii sociale sunt: 

raportul calitate-cost sau raportul calitate-preț. Nu se mai poate folosi prețul cel mai scăzut 

drept criteriu de atribuire în acest domeniu, considerându-se că acesta conduce la riscuri 

prea mari în ce privește calitatea (de obicei slabă, la aceste prețuri) a serviciilor oferite.  
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- Se pot realiza contracte rezervate de achiziție pentru domeniul serviciilor sociale, cu 

persoane juridice fără scop lucrativ sau cu persoane fizice autorizate, precum și cu unități 

protejate autorizate și întreprinderi sociale, dar pe perioade care nu depășesc 3 ani. 

Toate aceste elemente constituie în prezent o bază suficientă pentru ca autoritățile publice 
din România să își dezvolte propriile proceduri de achiziție a serviciilor sociale. E important ca 
aceste achiziții să răspundă în mod transparent unor nevoi locale care au fost discutate cu toți cei 
implicați direct – de la beneficiarii potențiali, la furnizorii de servicii și la reprezentanții 
autorităților locale. Aceste nevoi de servicii sociale trebuie transpuse în planul local de acțiune, sau 
în cel de dezvoltare urbană. Este de asemenea esențial ca achizițiile să fie realizate la nivelul 
biroului local de achiziții publice, de către persoane care sunt pregătite să înțeleagă domeniul social 
și care pot monitoriza eficient contractele cu furnizorii de servicii sociale de pe piață. 

Noi participanții la conferința ”Contractarea serviciilor sociale furnizate de ONG în UE”, 
realizată în 16 martie 2017 la București, cerem autorităților publice să investească în achiziția 
acestor servicii sociale de la categorii diversificate de furnizori, atăt publici, cât și privați, șansele 
sunt mari ca piața de servicii să se dezvolte, iar acestea să devină mai bune calitativ, accesibile 
pentru toți cei care au nevoie de ele și disponibile cât mai aproape de beneficiari.  

Serviciile sociale sunt cele care pot aduce un sprijin real populației aflate în situație de 
vulnerabilitate, dependență sau marginalizare, pentru depășirea cât mai eficientă a acestor situații. 
Ele sunt servicii personalizate și desfășurate aproape de cetățean, care adresează direct cauzele 
problemelor și care produc efecte sustenabile pe  termen lung. În contrapondere, beneficiile sociale 
(deși au un rol important în sistemul de asistență socială și rezolvă probleme punctuale sau 
contextuale) nu aduc bunăstare în rândul populației și nu rezolvă probleme sociale pe termen lung.  

Investiția publică în serviciile sociale este cu atât mai urgentă cu cât, în prezent, în orașele 
mici și în mediul rural, situația este foarte gravă – serviciile de suport și asistență socială sunt extrem 
de rare, iar grupurile cele mai vulnerabile se confruntă cu sărăcie persistentă și situații complexe 
de excluziune, copiii abandonează școala din ce în ce mai mult, iar procentul tinerilor care nu se 
află în proces de educație, instruire sau formare profesională, ori în căutarea unui loc de muncă, 
crește de la an la an. 

Este adevărat însă, că autoritățile locale nu pot acoperi aceste servicii integral, de la bugetul 
local. Este foarte important ca bugetul de stat să ajute autoritățile locale cu sume anuale dedicate 
acestor servicii, și mai ales, pentru dezvoltarea serviciilor specializate, care implică personal cu 
calificare superioară, echipamente și tehnologii (de exemplu serviciile de recuperare pentru 
persoanele cu dizabilități), infrastructură specializată. 

Organizațiile neguvernamentale consideră că nu mai există nici un motiv pentru întârzierea 
deciziilor privind finanțarea susținută și consistentă a sectorului serviciilor sociale. Amânarea 
acestor decizii vor conduce la costuri mult mai mari pentru gestionarea situațiilor de risc și 
excluziune din viitorul apropiat. 

FONSS vă stă la dispoziție cu suport pentru ca aceste demersuri solicitate să devină o 
realitate. 

 

 

Mihaela Munteanu, 

Director de comunicare si advocacy  


