
Contractarea serviciilor sociale- situația în 
domeniu  și lansarea propunerilor de 

modificare a legislației în domeniu  

3 noiembrie 2020, Chisinău 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale



Contextul actual, premise și
neajusuri în contratarea
serviciilor sociale



- 10 ani de la adoptarea legii serviciilor sociale și lansarea reformei
descentralizării serviciilor sociale;

- premise suficiente în lege serviciilor sociale, cele ale APL și achiziții
publice.  

DAR



- Servicii sociale sub-finanțate;

- acoperire disproporționată a serviciilor sociale la nivel de APL-uri

- politici naționale ce înclină spre prestații sociale;

- capacitatea limitată de creare și dezvoltarea serviciilor sociale la nivel
local;



- standarde minime de calitate și metodologia de calcularea a costurilor
depășite și/sau lipsă pentru un șir de tipuri de servicii sociale;

- instrumente de stat limitate pentru contractarea și finanțarea
organizațiilor necomerciale;

- cadru legal și acte normative conexe inexplicite și neadaptate pentru
contractarea și finanțarea organizațiilor necomerciale, inclusiv în privința
contractării serviciilor sociale;



- peste 250 de organizații necomerciale active în domeniul social, 
educațional și cultural la nivel local;

- precedente de contractare de servicii sociale la nivel local;

- APL și organizații în domniul serviciilor sociale în litigii cu APC în privința
contractelor de prestarea serviciilor sociale.



Obiectivele 
amendamentelor 
propuse



- Continuarea reformelor în domeniu serviciilor sociale;

- încurajarea contractării serviciilor sociale ca mecanism principal sau
complementar în furnizarea serviciilor sociale;

- instrument distinct de planificare și alocare a resusrselor financiare de la 
bugetul de stat pentru contractarea organizațiilor necomerciale; 



- facilitarea alocării resurselor financiare de la bugetul de stat 
prin intermediul transferurilor cu destinație specială;

- abilitarea APL de nivel I si II pentru planificarea și contractarea
organizațiilor necomerciale;

- contractarea organizațiilor necomerciale prin concurs deschis și
critetii nediscriminatorii în raport cu organizațiile necomerciale; 



- stimularea inovațiilor în domeniul serviciilor sociale;

- creșterea calității și cost eficientei serviciilor sociale;

- asigurarea serviciilor sociale adaptate/focusate pe nevoile
locale, asigurarea descentralizării. 



Cadrul Legal propus spre modificare:

a) Legea cu privire la serviciile sociale, 
b) Legea privind achizițiile publice;
c) Legea privind administrația publică locală;
d) Legea privind finanțele publice locale



Principiile aplicate în amendarea legislației:

- asigurarea coerenței cadrului normativ în vigoare;

- asigurarea complementarității amendamentelor propuse.



Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010

Propunerea Formularea amendamentului 

Se completează prevederile articolului 1 
„Noțiuni de bază” cu  noțiunea „comandă
socială” 

Aliniatul nou la articolul 1 va avea următoarea redacție
Comandă socială – este unul din mecanismele pentru 
implementarea politicilor, strategiilor și programelor
naționale, sectoriale, regionale sau locale, aplicat la 
achiziționarea serviciilor sociale și a altor servicii specifice cu 
finanțare de la bugetul național și/sau bugetele locale și
prestate de organizațiilor necomerciale.

Se modifică art. 8 „Atribuţiile autorităţilor
administraţiei publice centrale”,
punct(.2) litera (d) prin completarea după
sintagma “servicii sociale ” cu sintagma “ 
inclusiv vor întocmi și aproba lista serviciilor
sociale ce vor fi achiziționate prin „comanda
socială”

Litera (d) articol 8 va avea în următoarea redacție:  
d) vor colabora şi vor coordona orice acţiuni de prestare a 
serviciilor sociale, inclusiv vor întocmi și aproba lista
serviciilor sociale ce vor fi achiziționate prin „comanda
socială”



Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010

Propunerea Formularea amendamentului 

Se modifică articolul 9 ”Atribuţiile
autorităţilor administraţiei publice
locale de nivelul al doilea” , alineat (4), 
după litera (c) se completează cu o 
litera nouă (c ¹)

Litera nouă (c¹) alineat (4), articol 9 va avea
următoarea redacție:
c¹) aprobă lista serviciilor sociale ce vor fi 
achizitionate prin metoda „comenzii sociale”

Se completează articolul 10 
„Atribuţiile autorităţilor administraţiei
publice locale  de nivelul întîi” cu litera 
(e¹) la  aliniatul 3

Litera nouă (e¹) aliniat (3), articol 10  va avea
următoarea redacție
e¹) aprobă lista serviciilor sociale ce vor fi 
achizitionate prin metoda „comenzii sociale”;



Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010

Propunerea Formularea amendamentului 

Se 
completează
Legea
articolul 27¹

Articolul 27¹ Contractarea serviciilor sociale
Aliniat1,2,32
(1) Contractarea din fonduri publice a serviciilor sociale, inclusiv prin intermediul comenzii
sociale, are următoarele obiective: 
a) crearea de servicii sociale; 
b) dezvoltarea rețelei naționale și locale de servicii sociale;
c) asigurarea răspunsului rapid la necesități de servicii sociale apărute în situații excepționale/de 
urgență;
d) asigurarea stabilității furnizării serviciilor sociale și a continuității funcționării acestora;

(2) Pentru contractarea serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale, elaborează și
publică anual lista serviciilor sociale pe care le vor achiziționa de la prestatori de servicii sociale
acreditați publici și privați, inclusiv prin metoda „comenzi sociale”. Lista serviciilor sociale se 
întocmește în baza necesităților locale și cu respectarea Nomenclatorului serviciilor sociale. 



Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.06.2010

Propunerea Formularea amendamentului 

Se 
completează
Legea cu un 
articol nou, 
27¹

Articolul 27¹ Contractarea serviciilor sociale
Aliniat 3, 4,5, 6
(3) Autoritățile administrației publice locale, în calitate de autorități contractante, pot achiziționa
servicii sociale de la prestatorii de servicii sociale acreditați publici și privați, inclusiv prin metoda
„comenzii sociale”.
(4) Autoritățile contractante vor bugeta fondurile necesare pentru finanțarea serviciilor sociale, 

prevăzute în lista serviciilor sociale planificate pentru anul în curs 

(5) Finanțarea din fonduri publice, prevăzută la art. 26 , a serviciilor sociale se va realiza cu 
respectarea principiilor concurenței, eficienței și transparenței, iar contractarea prestatorilor de 
servicii sociale acreditați se va face în conformitate cu legislația din domeniul achizițiilor publice.

(6) Organizațiile necomerciale, precum și alte persoane fizice sau juridice care prestează servicii
sociale pot fi supuse evaluării contractelor de către inspecția socială, și în conformitate cu 
legislația în vigoare.



Legea privind administraţia publică locală nr. 436 din 12.2006

Propunerea Formularea amendamentului 

Se modifica articolul 29, „Atribuţiile de bază ale 
primarului”, prin completarea textului la
litera (i¹ ), alineatului 1 după cuvântul „sociale” cu 

sintagma „și lista serviciilor sociale care vor fi 
achiziționate prin „comanda socială”.

Litera i¹) va avea următoarea redacție:
i¹) organizează, în limita resurselor disponibile, studii
privind tipurile de servicii sociale necesare comunităţii, 
elaborează şi propune spre aprobare consiliului local, 
conform necesităţilor stabilite, programe de dezvoltare a 
serviciilor sociale și lista serviciilor sociale care vor fi 
achiziționate prin „comanda socială”

Se modifica articolul 43 „Competenţele
consiliului raional”,  alineatul 1, litera (j) prin 
completarea lui după cuvintele „forţei de muncă
în teritoriu ” cu sintagma „ lista serviciilor sociale
care vor fi achiziționate prin „comanda socială”.

Litera (j) va avea următoarea redacție:
j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de 
dezvoltare social-economică a raionului, programe de 
refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de 
utilizare a forţei de muncă în teritoriu, lista serviciilor
sociale care vor fi achiziționate prin „comanda socială”, 
monitorizează realizarea acestora;



Legea privind finanţele publice locale nr. 397 din 16.10.2003

Propunerea Formularea amendamentului 

Se completează cu următoarea noțiune:
Comandă socială

Comandă socială – este unul din mecanismele
pentru implementarea politicilor, strategiilor și
programelor naționale, sectoriale, regionale sau 
locale, aplicat la achiziționarea serviciilor sociale
și a altor servicii specifice cu finanțare de la 
bugetul național și/sau bugetele locale și cu 
participarea organizațiilor necomerciale.

Se completează articolul 12 “Transferuri
cu destinaţie specială”, alineatul 1  cu 
litera (e) cu sintagma “comanda
socială”.

Litera (e) aliniat 1 va avea următoarea redacție: 
(1) Transferurile cu destinaţie specială de la 
bugetul de stat se alocă bugetelor locale pentru 
finanţarea:
e) comanda socială și alte măsuri speciale



Legea achizițiilor publice nr. 131 din 03.07.2015
Propunerea Formularea amendamentului 

Se completează articolul 1, 
“Noțiuni principale” cu 
următoarea noțiunea 
“Comandă socială” 

“Comandă socială” – este unul din mecanismele pentru 
implementarea politicilor, strategiilor și programelor
naționale, sectoriale, regionale sau locale, aplicat la 
achiziționarea serviciilor sociale și a altor servicii specifice
cu finanțare de la bugetul național și/sau bugetele locale și
cu participarea organizațiilor necomerciale. 

Se modifică articolul 21, 
“Capacitatea economică şi 
financiară”,  aliniat (1), litera 
(a)  după sintagma  ” dovezi 
privind asigurarea riscului 
profesional ” se completează 
cu o sintagma noua

Litera (a) va avea următoarea redacție
a) declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi
privind asigurarea riscului profesional , cu excepția 
operatorilor economici cu scop nelucrativ, care prestează 
servicii sociale sau servicii specifice ce vor prezenta doar 
extrasul bancar cu privire la situația conturilor bancare, 
și/sau alte documente financiare similare confirmative 
(contracte, acorduri de grant, rapoarte de audit, etc)



Legea achizițiilor publice nr. 131 din 03.07.2015
Propunerea Formularea amendamentului 

Se modifică articolul 58, 
„Concursul de soluţii, 
aliniat (1), după sintagma ”  

prelucrării datelor,” se 
completează cu sintagma”
crearea și prestarea de servicii 
sociale sau servicii specifice” 

Aliniat (1) va avea următoarea redacție:
(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii prin
care achiziţionează un plan sau un proiect, îndeosebi în domeniul amenajării
teritoriului, al proiectării urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al 
prelucrării datelor, crearea și prestarea de servicii sociale sau servicii specifice,  
inclusiv în alte domenii, prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către
un juriu, cu sau fără acordarea de premii. 

Se modifică alineat (2), după
cuvântul ” servicii” se 
completează cu sintagma
”inclusiv servicii sociale sau 
servicii specifice ”

Aliniat (2) va avea următoarea redacție:
(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii, 

astfel cum este descris la alin. (1), ca o procedură independentă, în care 
concurenţii pot obţine premii şi/sau prime de participare, sau ca parte a unei 
alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziții publice de 
servicii, inclusiv servicii sociale sau servicii specifice .



Legea achizițiilor publice nr. 131 din 03.07.2015
Propunerea Formularea amendamentului 

Se modifica articolul 59 „Achiziția 
serviciilor sociale şi a altor servicii 
specifice”
• prin completarea alineatului (7) cu 

litera (a¹)

• prin completarea articolului 59 cu
un aliniat  nou (7¹ )

Litera (a¹) aliniat (7) va avea următoarea redacție: 
(a¹) în cazul serviciilor sociale, dețin certificatul acreditare pentru 
serviciul social pe care pretind să-l presteze din fondurile publice

Aalineatul (7¹ ) va avea următoarea redacție: 
Operatorii economici cărora le poate fi rezervată participarea la 
procedurile de atribuire prevăzute la alin. 6, prin metoda „comenzii
sociale” vor fi exceptați de orice taxe de participare prevăzute în art. 
65.6) și/sau garanţia pentru ofertă şi garanţia de bună execuţie a 
contractului stabilită prin art. 68.

• prin completarea articolului 59 cu un 
alineat nou (10)

Aliniatul nou (10) va avea următoarea redacție: 
“Procedura de achizitie va fi realizată în baza de documentație
standard și a instrucțiunilor distincte pentru realizarea achizițiilor
publice de servicii sociale și servicii specific”.



Legea achizițiilor publice nr. 131 din 03.07.2015
Propunerea Formularea amendamentului 

Se modifică articolul 65 „Condițiile prezentării
ofertelor”, prin completarea textului la aliniatul
(6)  după cuvântul ”  taxa” cu sintagma ” cu 
excepția operatorilor economici cu caracter
nelucrativ, care pretind la un contract de prestare
a serviciilor sociale sau servicii specifice”;

Aliniatul (6) va avea următoarea redacție:
(6) La depunerea ofertelor, operatorul economic achită o taxă,  

cu excepția operatorilor economici cu caracter nelucrativ, care 
pretind la un contract de prestare a serviciilor sociale sau servicii
specifice.

Se modifică articolul 68 „Garanţia pentru ofertă
şi garanţia de bună execuţie a contractului”,  prin 
completare textului la alineatul (1) după cuvântul
”ofertă” cu  sintagma ”cu excepția operatorilor
economici cu caracter nelucrativ, care pretind la 
un contract de prestare a serviciilor sociale sau 
servicii specifice”;

Aliniatul (1) va avea următoarea redacție: 
(1) În cazul achiziţiei de bunuri, servicii şi lucrări, operatorul

economic va depune, odată cu oferta, şi garanţia pentru ofertă, 
cu excepția operatorilor economici cu caracter nelucrativ, care 
pretind la un contract de prestare a serviciilor sociale sau servicii
specifice.


