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HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 
 
 

Consiliul judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 noiembrie 2009, 
Luând în dezbatere: 
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi 

a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 
Alba; 

- Referatul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 
nr. 11690/ 04.11.2009 privind propunerea de modificare a organigramei, a statului de funcţii şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Raportul de specialitate al Biroului resurse umane şi gestiunea funcţiei publice nr. 14344/ 05.11.2009 
privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare  ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Alba; 
 Văzând: 
 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.6 – „Comisia sănătate şi protecţie socială”; 
 Având în vedere prevederile: 

- Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr.10/2008 privind nivelul salariilor de baza şi al altor drepturi ale personalului 
bugetar salarizat potrivit OUG nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa funcţii 
de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale 
personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Ordonantei Guvernului nr.9/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele 
masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in 
vigoare a lagii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile 
salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr.232/2007, si 
pentru acordarea unor cresteri salariale pentru functionari publici in anul 2008, cu completările si modificările 
ulteriare; 

- Legea 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Art.91-(2), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 În temeiul art.97-(1) şi art.115-(1), litera „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
  
 

HOTĂRÂRE 
 

 Art.1..  Se modifică organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Alba, aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.110 din 12 iunie 2009, 
urmând să aibă structura prevăzută in anexele nr. 1, şi 2 -  părţi integrante a prezentei hotărâri. 

Art.2. Anexele nr.1 si 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.110 din 12 iunie 2009, privind 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, se abrogă. 

Art.3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr.53 din 26 martie 2009, se completează 
în sensul că după art. 30 se introduc art. 301 si art. 302 care vor avea urmatorul cuprins: 

”Art.301.  

http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%201%20H218.pdf
http://www.cjalba.ro/texte1/An2009/hotarari2009/Anexa%202%20H218.pdf


  

(1) Compartimentul reţea alternativă de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă 
îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 
a) elaborează planurile locale de acţiune referitoare prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 

muncă; 
b) elaborează rapoarte periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor exploataţi şi la care există 

riscul de exploatare prin muncă; 
c) sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pentru cazuri atât de exploatare cât şi de risc 

al exploatări şi asigură pregătirea acestora în funcţie de resursele disponibile; 
d) monitorizează comunităţile vulnerabile de pe raza judeţului Alba suspectate pentru exploatarea 

prin muncă a copiilor şi sprijină înfiinţarea punctelor focale în aceste comunităţi cu aportul 
autorităţilor locale; 

e) asigură consiliere şi sprijin pentru copiii exploataţi prin muncă; 
f) identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează la D.G.A.S.P.C. Alba prin 

completarea fişei de semnalare pentru fiecare copil în parte sau, în situaţia de urgenţă prin apelarea 
Compartimentului Telefonul Copilului; 

g) identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, şi furnizează informaţii 
pentru completarea fişei de monitorizare; 

h) elaborează planul de acţiune pentru combaterea celor mai grave forme de muncă ale copiilor ; 
i) identifică soluţii pentru retragerea copiilor din cele mai grave forme de muncă (strategii, planuri de 

acţiune, servicii directe, înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii) ; 
j) coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării 

prin muncă a copilului; 
k) elaborează procedurile interne de funcţionare a Echipei Intersectoriale Locale; 
l) oferă informaţii pertinente, specifice domeniului de activitate, Echipei intersectoriale locale la 

solicitarea acesteia sau a oricărui membru al acesteia; 
m) organizează întâlnirile lunare ale Echipei Intersectoriale Locale şi elaborează raportul privind 

activitatea acesteia; 
n) asigură respectarea procedurilor de lucru privind „Exploatarea copiilor prin muncă”; 
o) întocmeşte situaţia trimestrială cu sesizările  privind cazurile de exploatare prin muncă a copilului 

pe care o transmite Unităţii Specializate în Munca Copilului din cadrul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului; 

p) sensibilizează opinia publică şi factorii de decizie cu privire la consecinţele angajării premature în 
muncă asupra dezvoltării copilului, familiei sale şi asupra comunităţii; 

q) organizează întâlniri şi seminarii cu reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor relevante pe plan 
local, inclusiv cu patronate si sindicate; 

r) iniţiază programe menite sa previna munca copiilor şi/ sau retragerea copiilor din muncă şi oferirea 
de alternative copiilor şi familiilor lor;  

s) lansează campanii de sensibilizare împotriva muncii copilului; 
t) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei generale. 

(2) Compartimentul reţea alternativă de prevenire şi combatere a exploatării copilului prin muncă se află 
sub coordonarea Serviciului protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă şi colaborează cu 
serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului Alba.” 

Art.302  
(1) Compartimentul Telefonul copilului îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuşi la 
abuz, neglijare şi exploatare; 
b) realizează evaluarea nevoilor imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz, 
neglijare şi exploatare; 
c) asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor 
expuse sau semnalate de către aceştia; 
d) contactează asistentul social din cadrul serviciului public de asistenţă socială de la nivelul consiliilor locale 
ori alte persoane resursă din comunitatea respectivă, şi anume din poliţie şi servicii de specialitate  pentru a se 
evalua cât mai repede cazul, în situaţia în care timpul de deplasare a echipei mobile depăşeşte durata de o oră şi 
informaţiile despre caz indică pericol iminent pentru viaţa copilului; 
f) asigură înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului şi intervenţia promptă 
în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile; 
g) primeşte semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului şi asigură consilierea 
telefonică în aceste situaţii, intervenind prompt în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile; 
h) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al  copiilor expuşi la 
abuz, neglijare şi exploatare. 
i) realizează materiale promoţionale pentru copii, părinţi, profesionişti şi alţi membri ai comunităţii, care conţin 
informaţii relevante despre rolul său în comunitate, accesarea şi modul de funcţionare; 
j) sprijină realizarea anuală de campanii de informare, educare şi comunicare a comunităţii cu privire la 
problema abuzului, neglijării şi exploatării copilului; 



  

k) editează rapoarte statistice şi publică date relevante în mass-media în mod periodic; 
l) organizează o bază de date cu informaţii utile despre serviciile comunitare pentru copil şi familie din cel puţin 
următoarele domenii: social, inclusiv protecţia copilului şi protecţia persoanelor cu dizabilităţi, medical, 
educaţional, poliţie, justiţie; 
m) evaluează nevoile imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare 
şi exploatare; 
n) asigură completarea fişei de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiilor de abuz, neglijare sau 
exploatare în termen maxim de 12 ore de la consemnarea convorbirii ; 
o) transmite fişele de semnalare la serviciul public specializat pentru protecţia copilului, în termen maxim de 24 
ore de la completarea acestora pentru alcătuirea evidenţei primare a acestor situaţii şi coordonarea intervenţiei ; 
p) asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi               soluţionarea adecvată a 
cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia ; 
r) furnizează informaţii adecvate nevoilor clienţilor şi îi îndrumă către serviciile corespunzătoare, inclusiv îi 
reorientează sau îi referă către alte servicii de specialitate în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, 
neglijării şi exploatării atunci când soluţionarea problemei prezentate depăşeşte competenţele; 
s) desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere a clienţilor pentru depăşirea unei situaţii de criză ; 
ş) respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor, cu excepţia datelor referitoare la persoana care 
semnalează cazul;  
t) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii instituţiei. 

(2) Compartimentul Telefonul copilului se află sub coordonarea Serviciului protecţie de tip familial şi 
intervenţie în regim de urgenţă şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Alba.” 

Art.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrelor de îngrijire şi asistenţă, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului judeţean Alba nr. 84/2005 se modifică în sensul că art.6 va avea urmatorul cuprins: 

” Art. 6. (1) În Centrele de îngrijire şi asistenţă pot fi asistate persoane adulte cu handicap grav, 
accentuat sau mediu, la cererea acestora sau a întreţinătorilor legali. 

(2) Admiterea în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă se face la cererea persoanei  cu handicap ori a 
reprezentantului legal al acesteia, de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, pe baza 
unui dosar socio- medical care cuprinde următoarele documente: copie după actele de identitate, certificatul de 
nastere, de căsatorie sau de deces al aparţinătorului, adeverinţă de venit, documente doveditoare a situaţiei 
locative, ultimul talon de pensie, dacă este cazul, raportul de anchetă socială, investigaţii paraclinice, dovadă 
eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu 
handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul 
altor servicii din comunitate.” 

Art.5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare şi reabilitare 
Neuropsihiatrică Galda de Jos, aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Alba nr. 84/2005, se modifică în 
sensul că art. 6  va avea următorul cuprins: 

” Art. 6. (1) În Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos pot fi asistate 
persoane adulte cu handicap neuropsihic grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora sau a întreţinătorilor 
legali.  

            (2) Admiterea în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos se 
face face la cererea persoanei  cu handicap ori a reprezentantului legal al acesteia, de către Comisia de evaluare 
a persoanelor adulte cu handicap Alba, pe baza unui dosar socio- medical care cuprinde următoarele documente: 
copie după actele de identitate, certificatul de nastere, de căsatorie sau de deces al aparţinătorului, adeverinţă de 
venit, documente doveditoare a situaţiei locative, ultimul talon de pensie, dacă este cazul, raportul de anchetă 
socială, investigaţii paraclinice, dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi 
are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia 
şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.” 

 
Art.6.  Regulamentul de organizare şi funcţionare al locuinţelor protejate, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului județean Alba nr.65/ 2007, se modifică în sensul că art. 5 va avea următorul cuprins: 
” Art. 5 alin. (1) În locuinţele protejate pentru persoane cu handicap pot fi asistate persoane adulte cu 

handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora sau a întreţinătorilor legali.  
(2) Admiterea în cadrul locuinţelor potejate pentru persoane cu handicap se face la cererea persoanei cu 

handicap ori a reprezentantului legal al acesteia, de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 
pe baza unui dosar socio-medical care cuprinde următoarele documente: copie după actele de identitate, 
certificatul de nastere, de căsatorie sau de deces al aparţinătorului, adeverinţă de venit, documente doveditoare a 
situaţiei locative, ultimul talon de pensie, dacă este cazul, raportul de anchetă socială, investigaţii paraclinice, 
dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa 
persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau 
în cadrul altor servicii din comunitate.” 

 (3) Activitatea din locuinţele protejate pentru persoane cu handicap se desfăşoară pe baza unui manual 
de proceduri, avizat de directorul general, care cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de furnizare a 
serviciilor către beneficiari (admitere, ieşire, dispariţie, evaluare, drepturi, obligaţii, planificarea serviciilor, 



  

sancţionare, reclamaţii, protecţie, administrare medicamente, semnalarea evenimentelor deosebite şi a cazurilor 
de abuz ). 

  
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează şi se comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei juridice şi cancelarie; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
- Biroul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice. 

 

 
PREŞEDINTE, 
  Ion Dumitrel   

 
                CONTRASEMNEAZĂ                             

SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                                                                               Mariana Hurbean 
 
 
 
Alba Iulia, 16 noiembrie 2009 
Nr.218 
 


