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Către : Serviciul public de asistenţă socială de la nivel local/judeţean 
Primari şi Preşedinţi de Consilii Judeţene 

CC: Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Uniunea Naţională a Preşedinţilor de Consilii Judeţene 
Asociaţia Municipiilor din România 
Asociaţia Oraşelor din România 
Asociaţia Comunelor din România 

Referitor: 1. Informarea comunităţii prin publicare pe pagina de internet şi primirea
documentelor electronice;
2. Cofinanţarea în parteneriat sau asociere între unităţile administrativ
teritoriale a serviciilor sociale, a acţiunilor de sensibilizare a comunităţii
privind nevoile şi riscurile sociale şi a cheltuielilor cu formarea continuă a
personalului care activează în domeniul serviciilor sociale;

Stimată doamnă/stimate domnule, 

Având în vedere atribuţiile Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (MMPS) de a coordona 
metodologic serviciile publice de asistenţă socială şi de a colabora cu autorităţile administraţiei 
publice locale în domeniul asistenţei sociale, vă comunicăm următoarele: 

1. Referitor la informarea comunităţii prin publicare pe pagina de internet şi primirea
documentelor electronice:

În conformitate cu prevederile art.6 alin. (2) din Regulamentele-cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor publice de asistenţă socială, prevăzute în anexele 1-3 la Hotărârea
Guvernului nr. 79712017 cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice de
asistenţă socială de la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, judeţului şi sectoarelor
Municipiului Bucureşti, au obligaţia să asigure informarea comunităţii prin publicarea pe
pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul
instituţiei a unor informaţii destinate publicului larg şi, în special, persoanelor vulnerabile,
cu privire la asistenţa socială din comunitate, dar şi informaţii privind alte servicii de interes
public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ
teritoriale.

Având în vedere recomandările de limitare a deplasărilor cetăţenilor pentru a accesa
serviciile publice de interes general şi prevederile OUG nr.38/2020 privind utilizarea
înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, vă
recomandăm să actualizaţi paginile proprii de internet cu informaţiile necesare.

În Regulamentul-cadru sunt menţionate trei categorii de informaţii: activitatea proprie a
SPAS, date privind servicii sociale disponibile la nivelul comunităţii şi informaţii privind alte
servicii de interes public general.
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