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L E G E 
 

 

privind parteneriatul dintre stat şi culte în domeniul 
serviciilor sociale 

 
 
  

Parlamentul României  adoptă prezenta lege. 
 
 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează finanţarea din fonduri 
publice a programelor iniţiate de culte pentru dezvoltarea şi 
derularea de servicii sociale şi acţiuni caritabile, precum şi pentru 
formarea şi instruirea corpurilor de voluntari care activează în 
domeniul asistenţei sociale. 

 
Art. 2. - Scopul prezentei legi este de a contribui la:  
a)  valorificarea potenţialului cultelor de a sprijini 

dezvoltarea capitalului uman şi social în comunităţile în care 
activează; 

b) încurajarea şi dezvoltarea rolului cultelor în prevenirea 
şi combaterea marginalizării sociale şi a riscului de excluziune 
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socială, în promovarea unei vieţi active şi sănătoase, a 
comportamentului civic şi altruist şi a participării cetăţenilor în 
toate aspectele socio-economice şi culturale ale comunităţii;  

c) implicarea cultelor în dezvoltarea mişcării de 
voluntariat în rândurile copiilor, tinerilor şi persoanelor vârstnice 
pentru a activa în sprijinul celor mai defavorizate categorii sociale.  

 
Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai 

jos au următoarea semnificaţie: 
a)  servicii sociale – activităţi nonprofit, de interes public, 

realizate în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de 
dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă ale persoanelor, 
familiilor, grupurilor sau comunităţilor, precum şi în scopul 
creşterii calităţii vieţii şi promovării incluziunii sociale; serviciile 
sociale sunt organizate conform legislaţiei speciale în vigoare, sunt 
acordate de furnizori publici şi privaţi acreditaţi şi se clasifică 
conform Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre 
a Guvernului; 

b)   program caritabil – activităţi nonprofit menite să acorde, 
în principal, sprijin material, psihologic şi spiritual sau, după caz, 
financiar persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor 
afectate de sărăcie; 

c)  cult – cult religios, legal constituit şi recunoscut în 
România, care participă direct sau indirect, prin unităţile proprii de 
cult la organizarea programelor de asistenţă socială, răspunzând 
astfel unor nevoi ale comunităţii din respectivele unităţi de cult, în 
spiritul misiunilor caritabile faţă de beneficiari; 

d) solicitant eligibil – un cult sau o unitate de cult, 
asociaţia sau fundaţia înfiinţată de acesta, precum şi asocierea între 
aceste persoane juridice în vederea depunerii unei propuneri de 
proiect în cadrul selecţiei publice de proiecte; 

e) autoritate a administraţiei publice locale – consiliul 
judeţean, consiliul local, consiliul general al municipiului 
Bucureşti sau, după caz, consiliul local al sectoarelor municipiului 
Bucureşti; 
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f)  autoritate contractantă – autoritatea administraţiei publice 
locale care organizează selecţia publică în vederea finanţării din 
fonduri publice a programelor şi proiectelor înaintate de solicitanţii 
eligibili. 

 
Art. 4. - Principiile care stau la baza finanţării activităţilor 

prevăzute la art. 1 sunt următoarele: 
a) nesubstituirea, respectiv asigurarea managementului 

serviciilor sociale care sunt organizate şi funcţionează în cadrul 
cultelor şi în lăcaşurile de cult, distinct de managementul 
serviciilor religioase; neincluderea în programul serviciilor sociale 
a serviciilor religioase; 

b) protecţia împotriva discriminării, conform căruia 
criteriile de acces ale beneficiarilor la programele iniţiate de culte 
nu ţin cont de origine etnică, limbă, religie, categorie socială, sex, 
orientare sexuală, apartenenţă politică, dizabilitate sau dependenţă, 
precum şi de alte criterii care ar putea restricţiona drepturile 
omului şi libertăţile fundamentale; 

c) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor 
pentru ca toate cultele să aibă dreptul de a participa la accesarea 
fondurilor acordate conform legii; 

d) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv 
folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă 
posibilă evaluarea propunerilor, a specificaţiilor tehnice şi 
financiare pentru finanţarea programelor  prevăzute de prezenta 
lege; 

e) transparenţa,  respectiv punerea la dispoziţia tuturor 
celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurilor 
de selecţie şi finanţare; 

f) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod 
nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor de 
finanţare, astfel încât orice cult să aibă şanse egale de a încheia 
contractul respectiv;  
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g) cofinanţarea, respectiv asigurarea contribuţiei 
financiare a solicitantului, în procentul prevăzut la art. 10 alin. (4), 
raportat la valoarea totală a finanţării. 

 
Art. 5. - Obiectivele programelor prevăzute la art. 1 sunt 

următoarele: 
a) înfiinţarea, organizarea şi acordarea de servicii sociale 

destinate unor categorii de persoane vulnerabile, în risc de excluziune 
socială; 

b) organizarea şi derularea de acţiuni caritabile în sprijinul 
persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor aflate în situaţie de 
sărăcie severă şi risc de marginalizare socială; 

c)  asistenţă şi suport acordate victimelor calamităţilor naturale; 
d)  crearea unor corpuri de voluntari instruiţi pentru a participa 

la identificarea în comunitate a  persoanelor în nevoie, la acordarea 
unor servicii de informare şi consiliere, de îngrijire şi asistenţă, de 
intervenţie în situaţii de urgenţă, de prevenire a sărăciei severe şi de 
combatere a marginalizării sociale, de mediere.  

 
Art. 6. - (1) Pot fi finanţate, potrivit prevederilor prezentei 

legi, programe de servicii sociale, programe caritabile şi programe 
de sprijin a mişcării de voluntariat în domeniul asistenţei sociale 
care au ca beneficiari finali următoarele categorii de persoane: 

a) copii aflaţi în dificultate; 
b) persoane adulte cu dizabilităţi; 
c) persoane vârstnice lipsite de venituri sau cu venituri mici, 

fără susţinători legali, aflate în situaţie de dependenţă datorită 
pierderii sau limitării autonomiei fizice, psihice sau mintale; 

d) persoane şi familii sărace care au avut de suferit de pe 
urma calamităţilor naturale şi nu au beneficiat de măsuri de suport 
şi ajutoare acordate de stat;  

e) persoane, familii, comunităţi aflate în sărăcie severă şi risc 
de marginalizare socială. 

(2) Finanţarea programelor prevăzute la alin. (1) se realizează 
prin aplicarea procedurii de selecţie de proiecte.  
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Art. 7. - (1) Cultele, în  calitate de furnizori de servicii 
sociale, pot organiza şi acorda servicii sociale, după cum urmează: 

a) direct, prin structurile proprii unităţilor de cult, respectiv 
departamente, compartimente etc.; 

b) prin asociaţiile şi fundaţiile înfiinţate în acest scop. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), cultele au obligaţia 

de a organiza şi acorda serviciile sociale şi programele de instruire 
într-un spaţiu distinct de cel destinat serviciilor religioase, astfel 
încât să poată fi respectate standardele de calitate obligatorii în 
domeniu, precum şi principiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi b). 

(3) Sunt considerate eligibile pentru finanţare cultele care 
respectă prevederile legale în vigoare privind acreditarea 
furnizorilor şi serviciilor sociale. 
 

Art. 8. -  (1) Pentru a solicita finanţare, în condiţiile prezentei 
legi, cultele trebuie să deţină un raport de oportunitate acordat de 
către autoritatea administraţiei publice locale pe a cărei rază 
teritorială se derulează programele iniţiate. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot fi parte la 
programele iniţiate de culte prin participare cu resurse financiare 
şi/sau umane, punerea la dispoziţie de terenuri, clădiri etc., stabilite 
prin contractele de parteneriat încheiate în condiţiile legii. 

 
Art. 9. - (1) Programele social – filantropice au la bază 

evaluarea nevoilor sociale din comunitate cu privire la gravitatea 
situaţiilor de risc, profilul categoriilor de persoane vulnerabile şi 
ponderea acestora în totalul populaţiei, lipsa serviciilor sociale din 
sectorul public. 

(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se efectuează de către 
autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciile publice de 
asistenţă socială, cu participarea, după caz, a reprezentaţilor 
cultului interesat. 

 
Art. 10. - (1) Finanţarea programelor definite la art. 1 se 

realizează prin programe multianuale de interes naţional, aprobate 
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prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 

(2) Fondurile destinate finanţării programelor prevăzute la 
alin. (1) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi se acordă conform 
prevederilor art. 6 alin. (2). 

(3) Procedura de finanţare din fonduri publice a proiectelor 
derulate de culte cuprinde următoarele etape:   

a)   selecţia publică de proiecte; 
b)   derularea contractelor; 
c) monitorizarea contractelor şi evaluarea activităţilor  

finanţate. 
(4) Pentru acordarea finanţării de la bugetul de stat a 

proiectelor selectate, cultele au obligaţia de a asigura cofinanţarea 
acestora în cuantum de cel puţin 20% din totalul sumei aprobate.   

 
Art. 11. -  (1) Procedura de selecţie publică de proiecte 

cuprinde următoarele etape: 
a) publicarea anunţului de participare; 
b) prezentarea proiectelor; 
c) verificarea eligibilităţii şi a îndeplinirii criteriilor 

referitoare la capacitatea tehnică şi financiară; 
d) evaluarea proiectelor; 
e)  comunicarea rezultatelor; 
f)   încheierea contractului de finanţare; 
g) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de 

finanţare . 
(2) Proiectele selectate şi sumele aferente se aprobă prin 

ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI - a.  

(3) Procedura de finanţare a programelor social-filantropice 
iniţiate de culte şi modelul contractului de finanţare încheiat între 
autoritatea contractantă şi instituţia de cult al cărei proiect a fost 
selectat, sunt reglementate prin  normele metodologice de aplicare 
a prezentei legi.  
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Art. 12. - Monitorizarea şi evaluarea derulării contractelor 
de finanţare se realizează de către autoritatea contractantă şi 
vizează: 

a)  modul de acordare/decontare a sumelor aprobate potrivit 
contractului de finanţare; 

b) evaluarea periodică a stadiului derulării proiectelor şi 
întocmirea de rapoarte de monitorizare; 

c) întocmirea şi publicarea la finalul exerciţiului bugetar a 
raportului privind contractele de finanţare. 

 
Art. 13. -  Activităţile desfăşurate în cadrul programelor şi 

proiectelor finanţate  potrivit prezentei legi, sunt supuse controlului 
Curţii de Conturi. 

 
Art. 14. -  Activităţile desfăşurate în baza prezentei legi nu 

pot constitui mijloc de atragere la vreun cult al beneficiarilor de 
servicii, sub sancţiunea încetării finanţării. 

 
Art. 15. - Procedura de finanţare prevăzută de prezenta lege 

derogă de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Art. 16. - În termen de 90 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, 
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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