
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA     
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
                                                   HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea modificării Organigramei , 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 
27.03.2014, 
Luând în dezbatere: 

           - Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei , Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Drecţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

-  Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 4322/17.03.2014 cu 
privire la aprobarea modificării  Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 6 -  sănătate și protecție socială; 
- Având în vedere prevederile: 
- 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 aprobă   modificarea Organigramei , Statului de funcţii şi Regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, urmând ca acestea să aibă  structura şi conţinutul prevăzut în anexele 
nr.1, 2 şi 3 - părţi integrante a prezentei hotărâri.   
 Art.2 Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Alba, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Alba, se înaintează 
şi se comunica: 

- Instituţiei  Prefectului – judeţul Alba; 
- Direcţiei Juridice şi Relaţii Publice; 
- Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
- Biroului Resurse Umane. 
- Direcţiei Dezvoltare si Bugete. 

 
 PREŞEDINTE, 
  
            Ion Dumitrel                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                                              
            SECRETARUL  JUDEŢULUI, 
                                                                                                  Mariana   Hurbean  
Alba Iulia, 27.03.2014 
Nr. 66 



AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ALBA

1* Director general - gradul II 1
2* Director general adjunct - gradul II 1
3* Director general adjunct - gradul II 1

4** Auditor  I superior 2

5** Consilier I superior 1
6** Consilier I principal 1

7* Şef  serviciu – gradul II 1
8** Consilier juridic I superior 3
9** Consilier juridic I principal 1
10** Consilier juridic I asistent 1
11** Consilier juridic I debutant 2

12** Consilier juridic I superior 1
13** Consilier juridic I principal 1
14** Consilier I superior 1

15** Consilier I principal 2

16* Şef  serviciu - gradul II 1
17** Consilier I superior 5
18** Consilier I principal 1
19** Consilier I asistent 2
20** Consilier I debutant 1
21** Referent III superior 1

22 Inspector de specialitate IA S 1
23 Inspector de specialitate I S 1
24 Inspector de specialitate II S 1
25 Referent I A M 1

26* Şef  serviciu - gradul II 1
27** Consilier I superior 4
28** Consilier I principal 4
29** Consilier I debutant 1

30** Consilier I superior 1
31** Consilier I principal 1
32** Consilier I debutant 1

33 Şef serviciu – gradul II S 1
34 Medic primar (medicina internă) S 0,5
35 Medic specialist (medicina internă) S 0,25
36 Medic specialist (traumatolog) S 0,25
37 Medic specialist (psihiatru) 0,25
38 Medic primar (neurolog) S 0,25
39 Medic primar (oftalmolog) S 0,25
40 Medic specialist (medicina de recuperare) S 0,25

Anexa nr.  1 la  Hotărârea  Consiliului Judeţean 
Alba  nr.66/27.03.2014 

Compartimentul de Coordonare a Autorităţilor Publice Locale 

STAT DE FUNCTII

Serviciu Resurse Umane şi Gestiunea Funcţiei Publice

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Aparatul Direcţiei

Compartiment Audit

Corpul de Control

Serviciul Juridic şi Contencios

Serviciul Monitorizare, Strategii,  Programe, Proiecte şi ONG

Compartimentul - Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului

Compartimentul Relaţii Publice

Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

41 Medic specialist (medicina de recuperare) S 0,25
42 Medic specialist (medicină de familie) S 0,25
43 Medic primar (expert. a capacit. de muncă) S 0,5
44 Medic (generalist) S 1
45 Medic (expert. medic. a capacit. de munca) S 1
46 Psiholog principal S 0,5
47 Psiholog specialist S 1,5
48 Psiholog practicant S 1
49 Asistent social principal SSD;S 3
50 Inspector de specialitate IA SSD;S 1
51 Inspector de specialitate I SSD;S 1
52 Inspector de specialitate II SSD;S 1
53 Referent IA M 1

54 Medic specialist - preşedintele Comisiei S 1
55 Consilier juridic I A S 1

56** Consilier juridic I principal 1
57 Inspector de specialitate I S 1
58 Inspector de specialitate II SSD;S 1
59 Referent I A M 2
60 Referent I M 1
61 Secretar M 1

62 Şef serviciu – gradul II S 1
63 Psiholog specialist S 1
64 Psiholog practicant S 1
65 Medic (neuropsihiatru pediatru) S 0,5
66 Medic primar (psihiatru pediatru) S 0,5
67 Psihopedagog principal S 0,5
68 Psihopedagog S 0,5
69 Psihopedagog S 1
70 Medic primar (pediatru) S 1
71 Asistent social principal SSD;S 2
72 Asistent social practicant SSD;S 1
73 Asistent social specialist SSD;S 1

74** Consilier I superior 5
75** Consilier I principal 5
76** Consilier I asistent 2
77** Consilier I debutant 1

78* Şef serviciu - gradul II 1
79** Consilier I superior 3
80** Consilier I principal 4
81** Consilier I asistent 2
82** Consilier I debutant 2

83 Inspector de specialitate debutant S 2
84 Psiholog specialist S 1
85 Psiholog practicant S 1
86 Asistent social principal SSD;S 3
87 Asistent social specialist SSD;S 1
88 Asistent social debutant SSD;S 1

89* Şef serviciu - gradul II 1
90** Consilier I superior 10
91** Consilier I principal 5
92** Consilier I asistent 3
93** Consilier I debutant 5

74 Psiholog specialist  S 1

Serviciul Protecţie de tip Familial şi Intervenţie în Regim de Urgenţă Copii

Compartiment Management de caz pentru copii cu handicap

Serviciul Protecţie de Tip Rezidenţial Copii

Compartimentul – Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

95 Psiholog practicant S 2
96 Inspector de specialitate IA SSD;S 1
97 Asistent social principal SSD;S 1
98 Asistent social specialist SSD;S 3
99 Asistent social practicant SSD;S 4

100 Asistent social debutant SSD;S 2

101* Şef birou - gradul II 1
102** Consilier I superior 3

103 Psiholog specialist S 2
104 Psiholog practicant S 1
105 Consilier juridic IA S 1
106 Consilier juridic I S 1

107 Şef birou-gradul II S 1
108 Psiholog practicant S 1
109 Asistent social principal SSD;S 1
110 Asistent social specialist SSD;S 1
111 Asistent social debutant SSD;S 1
112 Referent IA M 1

113* Director executiv – gradul II S 1

114* Şef serviciu - gradul II 1
115** Consilier I superior 2
116** Consilier I principal 3
117** Consilier I asistent 1
118** Referent III superior 2

119 Inspector de specialitate  IA S 2
120 Inspector de specialitate I S;SSD 1
121 Inspector de specialitate  II S;SSD 2
122 Inspector de specialitate debutant S;SSD 1
123 Asistent social practicant SSD;S 1
124 Asistent social debutant SSD;S 2

125** Consilier I principal 1
126** Consilier I asistent 4
127** Consilier I debutant 1

128 Asistent social debutant SSD;S 1
129 Psiholog practicant  S 1

130** Consilier I superior 1
131** Consilier I asistent 2
132** Consilier I debutant 2

133 Asistent social specialist SSD;S 1

134 Şef birou - gradul II S 1

135 Psiholog specialist S 1
136 Psiholog practicant S 1

137** Consilier I principal 2
138** Consilier I asistent 2
139** Consilier I debutant 2
Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii

140 Asistent social principal SSD;S 2
141 Asistent social specialist SSD;S 1
142 Consilier juridic I S 1

Activitate protecţie persoane adulte cu handicap

Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie

Compartimentul Protecţie de Tip Familial Adulţi

Compartimentul Protecţie de Tip Rezidenţial Adulţi

Birou - Departament Servicii Sociale Alba Iulia

Birou - Departament Servicii Sociale Cugir

Serviciul de Protecţie a Persoanelor Adulte şi Prestaţii Sociale

Biroul Telefonul Copilului, violenţa în familie, prevenirea şi combaterea exploatării  prin muncă

Biroul Adopţii şi Postadopţii
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

143 Şef Birou - gradul II S 1

144 Psiholog practicant S 1
145** Consilier I superior 1

146 Consilier juridic I A S 1
147 Consilier juridic I S 1
148 Asistent social principal SSD;S 1

149 Asistent social principal SSD;S 2
150 Asistent social specialist SSD;S 1

151 Asistent social principal SSD;S 1
152 Asistent social specialist SSD;S 1
153 Asistent social practicant SSD;S 1
154 Asistent social debutant SSD;S 1

155* Director executiv – gradul II S 1
156 Contabil-şef – gradul II S 1

157* Şef serviciu  - gradul II 1
158** Consilier  I superior 6
159** Consilier I principal 1
160** Referent III superior 3

162 Inspector de specialitate I SSD;S 3
163 Inspector de specialitate II SSD;S 3
164 Inspector de specialitate IA SSD;S 1
165 Referent IA M 2

166* Şef serviciu - gradul II 1
167** Consilier  I superior 4
168** Consilier I principal 2

169 Inspector de specialitate IA SSD;S 4
171 Inspector de specialitate II SSD;S 1
172 Referent IA M 2

173** Consilier I superior 3
Inspector de specialitate I SSD;S 1

174 Inspector de specialitate II SSD;S 2

175 Şef serviciu - gradul II S 1
176 Medic specialist (medicina muncii) S 0,5
177 Nutriţionist/dietetician SSD;S 1
178 Inspector de specialitate IA SSD;S 1
179 Inspector de specialitate I SSD;S 1
180 Inspector de specialitate II SSD;S 2
181 Inginer specialist IA S 1

182 Şofer I G;M 5
183 Muncitor calificat I (întreţinere) G;M 3
184 Muncitor calificat III (întreţinere) G;M 0,5

Inspector de specialitate I A SSD;S 1
185 Inspector de specialitate I SSD;S 1
186 Îngrijitor G 3

187 Asistent maternal profesionist M;G 95

188 Asistent maternal profesionist M;G 30

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii

Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie

Servicii Comunitare Abrud
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud

Activitate economică

Serviciul  Financiar – Contabil

Serviciul Achiziţii, Patrimoniu Tehnic şi Administrativ

Asistenţi Maternali Profesionişti pentru Copilul cu Handicap

Asistenţi Maternali Profesionişti

Compartimentul Achiziţii

Serviciul Protecţia şi Sănătatea Muncii 

Compartimentul de Deservire

Departamentul Servicii Sociale Ocna Mureş
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

189 Şef centru  - gradul II S 1
190 Psiholog practicant S 1
191 Asistent social principal SSD;S 2
192 Asistent social specialist SSD;S 2
193 Asistent medical principal PL 5
194 Asistent medical PL 3
195 Masor principal M 3
196 Masor M 3
197 Infirmier G 28
198 Administrator I M 1
199 Magaziner M 1
200 Inspector de specialitate I A S 1
201 Inspector de specialitate I A S 0,5
202 Inspector de specialitate I S 1
203 Muncitor calificat I (mecanic) M; G 1
205 Muncitor calificat I (electrician) M; G 1
206 Muncitor calificat I (dulgher) M;G 1
207 Muncitor calificat I (tâmplar) M; G 1
208 Muncitor calificat I (întreţinere) M; G 1
209 Muncitor calificat I (bucătar) M; G 1
210 Muncitor calificat II (bucătar) M; G 2
211 Muncitor calificat III (bucătar) M;G 3

22 Muncitor calificat IV (bucătar) M;G 1
213 Muncitor calificat I (lenjereasă) M;G 2
214 Muncitor calificat I (fochist) M;G 4
215 Ingrijitor G 1
216 Spălătoreasă G 2
217 Paznic M;G 5
218 Şofer  I G 2

219 Educator principal M 5
220 Educator M 3

221 Educator principal M 4
222 Educator M 2
223 Asistent social principal SSD;S 1
224 Asistent social specialist SSD;S 1
225 Psihopedagog S 1

226 Asistent social principal SSD;S 1
227 Educator principal M 4
228 Educator M 2

229 Asistent medical PL 1
230 Asistent social practicant S 1
231 Educator principal M 3
232 Educator M 3

233 Asistent social principal SSD;S 1
235 Asistent medical principal PL;SSD 1
236 Educator principal M 2
237 Educator M 4

238 Educator principal M 4
239 Educator M 3

240 Asistent medical principal M;PL;SSD 0,25
241 Educator principal M 5
242 Educator M 3

Casa de Tip Familial nr. 6 Câmpeni

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 6 Abrud

Casa de Tip Familial nr. 3 Abrud

Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 15 Abrud

Locuință Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 14 Abrud

Casa de Tip Familial nr. 15 Abrud

Casa de Tip Familial nr. 2 Abrud
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

243 Asistent social practicant SSD;S 1
244 Asistent social debutant SSD;S 1
245 Asistent medical principal PL;SSD 0,5
246 Educator principal M 4
247 Educator M 2

248 Asistent social practicant SSD;S 1
249 Asistent social debutant SSD;S 1
250 Asistent medical principal PL;SSD 0,25
251 Educator principal M 4
252 Educator M 3

253 Şef Birou - gradul II S 1

254 Psiholog specialist S 1
255 Consilier juridic IA S 1
256 Asistent social principal SSD;S 3
257 Asistent social specialist SSD;S 2

258 Psiholog practicant SSD;S 1
260 Asistent social principal SSD;S 4
262 Asistent social debutant SSD;S 1

263 Şef centru  - gradul II S 1
264 Medic S 1
265 Psiholog practicant SSD;S 1
266 Asistent social debutant SSD;S 1
267 Asistent medical PL;SSD 4
268 Infirmier G 14
269 Muncitor calificat II (bucatar) G;M 4
270 Muncitor calificat I (întretinere) G;M 1
271 Muncitor calificat I (fochist) G;M 4
272 Referent IA(contabil) M 1
273 Magaziner G;M 1
274 Îngrijitor G 1

275 Asistent social principal S 1
276 Asistent social specialist S 1

277 Inspector de specialitate II SSD,S 1
278 Asistent social practicant SSD;S 1
279 Psiholog practicant S 1
280 Educator principal M 4
281 Educator M 4

282 Psihopedagog principal S 0,5
283 Psihopedagog S 0,5
284 Psiholog practicant S 0,5
285 Asistent social debutant S 0,5
286 Inspector de specialitate II S 1
287 Educator principal M 4
288 Educator M 3
289 Îngrijitor G 1
290 Administrator I M 0,5

291 Psihopedagog principal S 0,5
292 Psihopedagog S 0,5
293 Asistent social debutant SSD;S 0,5

Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 8 Abrud

Centrul de Tranzit Alba Iulia

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 7 Abrud

Birou - Departament Servicii Sociale Abrud

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş

Casa de Tip Familial nr. 10 Alba Iulia

Casa de Tip Familial nr. 9 Alba Iulia

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Pinocchio” Alba Iulia

Pagina 6 din 11



Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

294 Psiholog practicant S 0,5
295 Inspector de specialitate II S 1
296 Educator principal M 5
297 Educator M 3
298 Administrator I M 0,5

299 Asistent social debutant S 1
300 Psiholog practicant  S 1
301 Inspector de specialitate II S 1
302 Educator principal M 4
303 Educator M 4

304 Şef centru - gradul II S 1

305 Medic primar (pediatru) S 0,5
306 Medic primar (medicina de recuperare) S 0,25
307 Medic specialist (medicina de recuperare) S 0,25
308 Medic (pediatru) S 0,5
309 Psiholog specialist S 1
310 Psiholog practicant S 1
311 Psiholog stagiar  S 1
312 Asistent social principal SSD;S 1
313 Psihopedagog S 1
314 Kinetoterapeut principal S 1
315 Kinetoterapeut S 1
316 Fiziokinetoterapeut S 1
317 Fiziokinetoterapeut  specialist S 1
318 Asistent medical principal M;PL;SSD 2
319 Muncitor calificat I (spălătoreasă) G 0,5
320 Muncitor calificat II (spălătoreasă) G 0,5
321 Îngrijitor  G 1

322 Medic primar (neurologie infantilă) S 0,5
323 Medic primar (medicina de recuperare) S 0,25
324 Medic specialist (medicina de recuperare) S 0,25
325 Medic (pediatru) S 0,5
326 Kinetoterapeut principal S 3
327 Kinetoterapeut principal S 0,5
328 Kinetoterapeut principal S 0,5
329 Kinetoterapeut S 2
330 Fiziokinetoterapeut S 1
331 Profesor C.F.M. S 1
332 Psiholog practicant S 4
333 Psihopedagog principal S 0,5
334 Psihopedagog S 0,5
335 Psihopedagog S 1
336 Logoped S 1
337 Asistent medical principal M;PL;SSD 2
338 Masor M 1
339 Masor M 0,5
340 Masor M 0,5
341 Referent IA M 1
342 Muncitor calificat I (spălătoreasă) G 0,5
343 Muncitor calificat I (spălătoreasă) G 0,5
344 Muncitor calificat II (spălătoreasă) G 0,5
345 Ingrijitor 1

346 Şef Servicii comunitare – gradul II S 1
Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Blaj

Casa de Tip Familial nr. 11 Alba Iulia

Centrul de Recuperare în Regim de Zi

Centrul de Servicii Comunitare "Arnsberg"

Centrul de Recuperare în Regim Rezidenţial
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

347 Adjunct şef Servicii comunitare –gradul II S 1
348 Inspector de specialitate IA S 1
349 Inspector de specialitate II S 1
350 Referent IA M 2
351 Muncitor calificat I (întreţinere) M;G 2
352 Şofer I G 2

353 Medic specialist (neurolog) S 0,25
354 Medic specialist (pediatru) S 0,5
355 Medic specialist (psihiatru) S 0,25
356 Asistent social principal SSD;S 1
357 Asistent social specialist SSD;S 1
358 Asistent social practicant SSD;S 2
359 Asistent social debutant SSD;S 3
360 Psiholog specialist S 0,5
361 Psiholog specialist S 0,5
362 Psiholog practicant S 1
363 Inspector de specialitate II S 2
366 Educator principal M 11
367 Educator M 10
368 Asistent medical principal M;PL;SSD 2
369 Asistent medical M;PL;SSD 1
370 Kinetoterapeut S 1
371 Muncitor calificat I (bucătar) M;G 5
372 Muncitor calificat II (bucătar) M;G 1
374  Muncitor calificat I (lenjereasă) M;G 1
375 Îngrijitor G 3
376 Muncitor calificat I (tâmplar) G 1

377 Asistent social practicant SSD;S 1
378 Educator principal M 4
379 Educator M 3

380 Asistent social specialist SSD;S 1
381 Asistent social debutant SSD;S 1
382 Educator principal M 3
383 Educator M 3

384 Psihopedagog S 0,5
385 Asistent social debutant SSD;S 0,5
386 Educator principal M 4
387 Educator M 2
388 Îngrijitor G 1

389 Şef birou - gradul 2 S 1

390** Consilier I superior 1
391** Consilier I principal 1

392 Consilier juridic I S 1
393 Consilier juridic IA S 1
394 Asistent social principal S 2
395 Asistent social specialist S 1

396 Asistent social specialist SSD;S 1
397 Asistent social practicant SSD;S 1
398 Psiholog practicant S 1

399 Şef Complex –gradul II S 1

Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie

Birou - Departament Servicii Sociale Blaj

Complexul de Servicii Comunitare Aiud

Centrul de Plasament de Tip Familial Mănărade

Casa de Tip Familial nr. 4 Blaj

Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii

Casa de Tip Familial în Comunitate Blaj

Centrul de Plasament Blaj
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

400 Magaziner  M 1
401 Muncitor calificat II (de întreţinere) G 1
402 Paznic  G 1

403 Psihopedagog principal S 1
404 Psihopedagog S 1
405 Educator principal M 4
406 Educator M 3
407 Asistent social practicant SSD;S 1
408 Asistent medical S 0,5

409 Psihopedagog principal S 1
410 Psihopedagog S 1
411 Educator principal M 4
412 Educator M 2
413 Asistent medical S 0,5
414 Îngrijitor G 1
415 Muncitor calificat II (de întreţinere) G;M 1
416 Muncitor calificat III (de întreţinere) G;M 1

417 Psihopedagog principal S 1
418 Psihopedagog S 1
419 Asistent medical principal PL;SSD 1
421 Educator principal M 6
422 Educator M 5

423 Educator M 5

424 Psiholog practicant S 1
425 Asistent social debutant SSD;S 1
426 Educator principal M 7
427 Educator M 5
429 Ingrijitor G 1

430 Educator principal S 1
431 Educator S 1
432 Educator principal M 4
433 Educator M 2
434 Educatoare - educator M 2
435 Asistent social specialist SSD;S 1

436 Şef centru - gradul II S 1
437 Psiholog specialist S 1
438 Asistent medical principal PL;SSD 1
439 Asistent medical PL;SSD 1
440 Educator principal SSD 1
441 Educator principal M 1
442 Educator M 1

443 Şef centru – gradul II S 1
444 Adjunct şef centru - gradul II SSD;S 1
445 Medic primar S 2
446 Medic primar (psihiatru) S 0,5
447 Medic primar (psihiatru) S 0,5
448 Medic specialist (psihiatru) S 2
449 Asistent social principal SSD;S 3
450 Asistent social specialist SSD;S 1
451 Asistent social practicant SSD;S 1

Casa de Tip Familial nr. 8 Sâncrai

Casa de Tip Familial nr. 1 Aiud

Casa de Tip Familial pentru Copii cu Dizabilităţi Sâncrai

Servicii Comunitare Galda de Jos
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos

Centrul Maternal pentru 6 cupluri mamă - copil "Speranţa " Alba Iulia

Casa de Tip Familial nr. 5 Aiud

Casa de Tip Familial "Speranţa Copiilor" Cugir

Casa de Tip Familial nr. 14 Sâncrai
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

452 Asistent social debutant SSD;S 1
453 Psiholog specialist S 2
454 Psiholog practicant S 3
455 Instructor de ergoterapie M;PL 1
456 Asistent medical principal M;PL;SSD 27
457 Asistent medical M;PL;SSD 7
458 Masor principal M 2
459 Masor M 3
460 Infirmier G 119
461 Farmacist S 2
462 Fiziokinetoterapeut S 1
463 Fiziokinetoterapeut specialist S 1
464 Inspector de specialitate IA S 2
465 Inspector de specialitate I S 3
466 Magaziner G;M 1
467 Kinetoterapeut S 1
468 Kinetoterapeut principal S 1
469 Profesor C.F.M. principal S 1
470 Profesor C.F.M. S 1
471 Muncitor calificat II (bucătar) M;G 7
472 Muncitor calificat III (bucătar) M;G 7
473 Muncitor calificat I (instalator) M;G 1
474 Muncitor calificat I (electrician) M;G 3
476 Muncitor calificat I (frizer) M;G 2
477 Muncitor calificat I (fochist) M;G 6
479 Spălătoreasă M;G 6
480 Muncitor calificat III (lenjereasa) M;G 1

Muncitor calificat I (croitoreasa) M;G 1
481 Şofer I M;G 1

482 Educator principal M 4
483 Educator M 2
484 Infirmier G 1

485 Asistent social practicant S 1
486 Asistent social debutant S 1
487 Educator principal M 4
488 Educator M 2

489 Asistent medical PL 1
490 Educator principal M 4
491 Educator M 3

492 Educator principal M 5
493 Educator M 3

494 Şef centru (medic primar) – gradul II S 1
495 Inspector de specialitate II SSD;S 1
496 Asistent social principal SSD;S 1
497 Asistent social specialist SSD;S 1
498 Psiholog practicant S 1
499 Psiholog specialist S 1
500 Kinetoterapeut S 1
501 Masor M 2
502 Asistent medical principal M;PL;SSD 3
503 Asistent medical M;PL;SSD 1
504 Infirmier G 24
505 Magaziner M 1

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 12 Galda de Jos

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 9 Galda de Jos

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 10 Cricău

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 11 Galda de Jos

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gârbova
Servicii Comunitare Gârbova
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Nr. Crt Număr de posturiDenumirea funcţiei Clasa/     
Studii Gradul

507 Muncitor calificat I (bucătar) G;M 2
508 Muncitor calificat II (bucătar) G;M 2
509 Spălătoreasă G 1
510 Muncitor calificat III (lenjereasă) G 1
511 Şofer I M 1
512 Muncitor calificat I G;M 2
513 Muncitor calificat II (întreţinere) G;M 1
514 Muncitor  necalificat I G 1

515 Educator M 1
516 Infirmier G 2

517 Infirmier G 1
518 Educator principal M 3
519 Educator M 1
520 Asistent social principal S 1
521 Asistent social specialist S 1

523 Educator principal M 5
524 Educator M 2

1200

*   funcţie publică de conducere
** funcţie publică de execuţie

NOTA :                                                                                                                    

TOTAL GENERAL

Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 4 Vinţu de Jos

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 13 Gârbova

Locuinţă Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 3 Gârbova
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Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.66/27.03.2014 a  

Consiliului Judeţean Alba 

CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA  

 

 

 

 

REGULAMENTUL  

de organizare şi funcţionare al 

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba  
 

 

 

 

 

Capitolul I -  Dispoziţii generale 

 

 

 

Art. 1 – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este 

instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 

Judeţean Alba, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.198/18.11.2004. 

 Art. 2 – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba este 

înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului Alba şi  

a Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Alba, preluând în mod corespunzător funcţiile 

acestor servicii, denumită în continuare, în prezentul regulament Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 3 – Preşedintele Consiliului Judeţean Alba coordonează, controlează şi răspunde 

de activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 4 – Obiectul de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  

Copilului Alba îl constituie aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Art. 5 – Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

este susţinută financiar prin fondurile alocate de Consiliul Judeţean Alba, precum şi alte 

fonduri extrabugetare cuprinse în bugetul propriu. 

Art. 6 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are cont în 

Trezoreria municipiului Alba Iulia, ştampilă de formă rotundă, inscripţionată „România, 

Consiliul Judeţean Alba, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba”, 

iar actele întocmite poartă antetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba şi sunt semnate de directorul general, care este şi ordonator terţiar de credite.  

Art. 7 -  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are sediul 

în municipiul Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, judeţul Alba, cod 510207. 

  

                                            

Capitolul II - Funcţii 
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Art. 8 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

- de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială,  a 

planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi 

a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean 

Alba; 

- de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a 

drepturilor copilului la nivelul judeţului Alba; 

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 

care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

- de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare 

pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi 

colective la nivelul judeţului Alba; 

- de reprezentare a Consiliului Judeţean Alba, pe plan intern şi extern în 

domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. 

 

 

Capitolul III – Atribuţiile 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

 

 

Art. 9 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 

     a) în domeniul protecţiei persoanei adulte: 

    1 - facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali 

beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau naţionalitate şi 

stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale 

furnizate şi de resursele disponibile, iar în cadrul procesului de furnizare a serviciilor sociale, 

asigură beneficiarilor respectarea demnităţii, autodeterminării, autonomiei în gestionarea 

propriilor bunuri şi a dreptului la intimitate personală; 

2 - completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, 

a nevoilor şi resurselor acesteia; 

3 - asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării 

capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii 

situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind 

măsurile de asistenţă socială şi dispune de proceduri şi regulamente interne ce respectă şi 

sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi 

participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale ; 

4 – realizează, după caz, atât evaluarea iniţială a nevoilor beneficiarilor, cât şi evaluarea 

complexă a cazului,  instruind personalul cu privire la procedurile aplicate în evaluare şi 

făcându-le, totodată cunoscute, beneficiarilor, familiilor acestora sau reprezentanţilor legali; 

5 - elaborează şi implementează planul individual de intervenţie pe baza rezultatelor 

evaluării; 

          6 - acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la 

exprimarea liberă a opiniei; 
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7 -  depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în 

nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;  

8 - verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a 

persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o 

instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocarii măsurii stabilite;  

9 - asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte 

aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor 

centre specializate; 

10 - depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului 

individualizat privind măsurile de asistenţă socială;  

11 - implică beneficiarii în procesul de elaborare şi implementare a planului individual 

de intervenţie, asigurându-se că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc 

şi pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu prevederile legale şi contractuale, încheind 

în acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale; 

12 - susţine în faţa Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba 

propunerile de încadrare în grad de handicap; 

13 – sesizează, în condiţiile legii, după caz, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap Alba, în vederea reevaluării încadrării în grad şi tip de handicap, orientării 

profesionale, precum şi a celorlalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap; 

14 – colaborarează, la cerere, cu autorităţile administraţiei publice locale în domeniul 

formării asistenţilor personali şi perfecţionării activităţii acestora; 

15 - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

 

    b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului: 

1 – facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca 

potenţiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţă etnică sau 

naţionalitate şi stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de 

servicii sociale furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri şi regulamente 

interne ce respectă şi sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi 

tratament, precum şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

2 – întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune 

stabilirea unei măsuri de protecţie specială;  

3 - realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 

familiei acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului, instruind personalul cu privire la 

procedurile aplicate în evaluare şi făcându-le totodată cunoscute beneficiarilor, familiilor 

acestora sau reprezentanţilor legali;  

4 - elaborează şi implementează planul individualizat de protecţie/planul de servicii pe 

baza rezultatelor evaluării detaliate; 

5 - implică copiii şi familiile acestora în procesul de elaborare şi implementare a 

planului individualizat de protecţie/planului de servicii, asigurându-se că beneficiarii au 

responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în 

acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale; 

6 - monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a 

măsurilor de protecţie specială a copilului;  

7 - identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;  

8 - evaluează garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le 

îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutori şi care pot primi un copil în 

îngrijire; 

9 - susţine în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului / instanţei judecătoreşti 

competente propunerea privind stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 
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10 - monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată 

durata acestei măsuri;  

11 - identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali 

profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea 

continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea 

acestora;  

12 - acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea 

reintegrării în mediul său familial;  

13 - asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a 

violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei în 

familie şi agresorilor familiali; 

14 - reevaluează, cel putin o data la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care 

au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, 

modificarea sau încetarea acestora;  

15 - îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru 

copiii aflaţi în evidenţa sa;  

16 - identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte 

copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi 

eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;  

17 - susţine în faţa instanţei competente cererea de deschidere a procedurii adopţiei 

interne ; 

18 - susţine în faţa instanţei competente cererea de încredinţare în vederea adopţiei 

copilului de către familia identificată ca potenţial adoptatoare ; 

19 - susţine în faţa instanţei competente cererea de încuviinţare a adopţiei copilului de 

către familia careia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei; 

20 - monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi 

părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l 

informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o 

permit;  

21 - monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială 

în care funcţionează; 

22 - identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi 

îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere; 

23 -  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; 

 

     c) în relaţia cu furnizorii de servicii sociale: 

1- asigură coordonarea metodologică a serviciilor rezidenţiale pentru copii şi adulţi în 

vederea respectării standardelor minime obligatorii; 

2- desemnează managerii de caz pentru reevaluarea cazurilor sociale conform 

standardelor minime de calitate în domeniul managementului de caz; 

3- supervizează activitatea managerilor de caz în vederea desfăşurării activităţilor de 

asistenţă socială la standardele de calitate în vigoare; 

4- asigură asistenţă de specialitate în vederea obţinerii acreditării şi licenţierii serviciilor 

conform legii; 

5- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri 

ale Consiliului Judeţean Alba.  
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d) alte atribuţii 

1 – coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din 

judeţul Alba în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie; 

2 -  coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii 

săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul 

serviciilor publice de asistenţă socială; 

3 – acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 

consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

4 – evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă 

socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează 

activitatea acestor asistenţi; 

5 – colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în 

domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de 

colaborare cu aceştia; 

6 – încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de 

finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi 

cofinanţarea serviciilor sociale specializate pentru copii / copii şi tineri / copii/tineri cu 

dizabilităţi / persoane adulte cu dizabilităţi / persoane vârstnice 

7 – dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a 

serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie, în funcţie de nevoile comunităţii locale; 

8 – colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea 

administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 

9 – asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii 

responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

10 – fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Alba, înfiinţarea, finanţarea, 

respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru 

protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în 

familie; 

11 – prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Alba rapoarte de evaluare a 

activităţilor desfăşurate; 

12 – asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu 

handicap; 

13 – sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi 

oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor 

drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

14 – acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia 

instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 

15 – organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu 

şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 

16 – asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia 

copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap; 
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17 - realizează la nivelul judeţului Alba baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de 

protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, precum şi a cazurilor de violenţă 

în familie şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale; 

18 – organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale acordate 

de furnizorii publici şi privaţi; 

19 – acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi 

organizării serviciilor sociale de interes local; 

20 – înfiinţează şi administrează baza de date referitoare la toţi furnizorii publici şi 

privaţi de servicii sociale de la nivel judeţean 

21 – încheie convenţii de colaborare cu alte instituţii de drept public sau privat în 

vederea dezvoltării unor structuri funcţionale în care să se desfăşoare activităţi de producţie cu 

caracter educativ. Aceste structuri pot fi dezvoltate în cadrul Centrelor de plasament/Caselor 

de tip familial şi vor avea ca obiective: formarea deprinderilor de viaţă, asigurarea incluziunii 

sociale şi crearea posibilităţilor de formare a personalităţii individuale pentru o mai uşoară 

integrare în viaţa socio-economică la părăsirea sistemului de protecţie specific copilului. 

Aceste structuri vor respecta legislaţia din domeniul social, economic şi fiscal. 

Structurile înfiinţate vor avea organigramă şi stat de funcţii stabilit de comun acord cu 

partenerii, contractele urmând să stabilească modul de organizare, funcţionare şi finanţare, 

devenind operabile după aprobarea de către Consiliul Judeţean Alba. 

22 – îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 

hotărâri ale Consiliului Judeţean Alba. 

 

 

Capitolul IV – Structura organizatorică 

 

Art. 10 – Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean 

Alba, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit 

legii. 

a) Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba este următoarea: 

1. Compartimentul Audit 

2. Corpul de Control 

3. Compartimentul Relaţii Publice 

4. Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 

5. Biroul adopţii şi postadopţii 

6. Serviciul juridic şi contencios 

7. Serviciul protecţia şi sănătatea muncii 

8. Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice 

9. Serviciul monitorizare, strategii, proiecte, ONG 

9.1. Compartiment coordonare autorităţi publice locale  

10. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 

  10.1. Compartiment - Secretariatul Comisiei de evaluare complexă a       

persoanelor adulte cu handicap 

                 11. Serviciul de protecţie a persoanelor adulte şi prestaţii sociale 

 12.  Compartiment protecţie de tip familial adulţi 

           13.   Compartiment protecţie de tip rezidenţial adulţi 

      13.1 Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr.4 Vinţu de Jos 
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14. Serviciul de evaluare complexă pentru copii 

15. Compartimentul Management de caz pentru copii cu handicap 

16. Serviciul protecţie de tip rezidenţial copii 

17. Serviciul protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă copii 

17. 1 Asistenţi maternali profesionişti pentru copilul cu handicap 

17. 2 Asistenţi maternali profesionişti 

18. Biroul telefonul copilului, violenţa în familie, prevenirea şi combaterea 

exploatării prin muncă 

19. Biroul  Departament Servicii Sociale Alba Iulia 

 19.1 Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în Familie 

19.2  Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

20. Biroul Departament Servicii Sociale Cugir 
20.1  Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului în 

Familie 

20.2  Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

21. Departament Servicii Sociale Ocna Mureş 

22. Serviciul Financiar – Contabil 

23. Serviciul Achiziţii, Patrimoniu, Tehnic şi Administrativ 

23.1.Compartimentul de deservire 

23.2.Compartimentul achiziţii 

 

 b) Unităţile componente de tip rezidenţial / familial: 

1. Servicii comunitare Abrud, care vor avea în structură: 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 6 Abrud 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 7 Abrud  

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 8 Abrud 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 14 Abrud 

- Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap nr. 15 Abrud 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Abrud 

- Casa de tip familial nr. 2 Abrud  

- Casa de tip familial nr. 3 Abrud 

- Casa de tip familial nr. 6 Abrud 

- Casa de tip familial nr. 15 Cîmpeni 

- Birou - Departament Servicii Sociale Abrud 
    - Centrul de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării Copilului 

în Familie 

                                         - Centrul de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii 

 

 

2. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş 

 

3. Servicii comunitare Gârbova care vor avea în structură: 

 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Gîrbova 

- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr. 3 Gârbova 

- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.13 Gârbova 

 

4. Servicii comunitare Galda de Jos care vor avea în structură: 

- Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos 

- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.9 Galda de Jos 

- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.10 Cricău. 
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- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.11 Galda de Jos 

- Locuinţă protejată pentru persoane cu handicap nr.12 Galda de Jos 

5. Centrul de Servicii Comunitare „Arnsberg” Alba Iulia 

 - Centrul de recuperare în regim rezidenţial 

              - Centrul de recuperare în regim de zi 

 

6. Servicii pentru protecţia copilului Blaj care vor avea în structură : Centrul de 

plasament, Casa de tip familial în comunitate Blaj, Centrul de plasament de tip 

familial Mănărade, Casa de tip familial nr. 4 Blaj, Birou - Departament Servicii 

Sociale – Centrul de pregătire şi sprijinire a reintegrării şi integrării copilului în 

familie, Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;  

 

7. Complexul de Servicii Comunitare Aiud, care vor avea în structură: Casa de tip 

familial nr. 8 Sâncrai, Casa de tip familial nr. 1 Aiud, Casa de tip familial pentru copii 

cu dizabilităţi Sîncrai, Casa de tip familial nr. 5 Aiud, Casa de tip familial nr. 14 

Sîncrai. 

 

8. Case de tip familial : Casa de tip familial “Speranţa Copiilor” Cugir, Casa de tip 

familial nr. 9 Alba Iulia, Casa de tip familial nr. 10 Alba Iulia, Casa de tip familial nr. 

11 Alba Iulia.  

9. Centru maternal pentru 6 cupluri mamă-copil „Speranţa” Alba Iulia. 

10. Centrul de tranzit Alba Iulia. 

11. Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Pinocchio”Alba Iulia. 

 

Art. 11 – Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba se asigură de directorul general şi de colegiul director.  

                  

Art.12 – (1) Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba este compus din directorul general, directorii generali adjuncþi, personalul de 

conducere din cadrul Direcþiei generale (director executiv, contabil-ºef, ºef serviciu, ºef birou, 

ºef centru, ºef complex, adjunct ºef centru), precum ºi 3 consilieri judeþeni având cu precãdere 

studii socioumane, propuºi de preºedintele consiliului judeþean.  

 (2) Preşedintele  colegiului director este secretarul  judeţului Alba. 

 (3) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu-şi poate exercita 

atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

     (4) Colegiul director se întruneşte în şedinţa ordinară trimestrial, la convocarea 

directorului general, precum şi în şedinţa extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea  

directorului general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali 

adjuncţi. 

                  (5) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele 

Consiliului Judeţean Alba, membrii Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba, ai Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Alba, consilierii judeţeni, precum şi alte persoane 

invitate de membrii colegiului director. 

           (6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa preşedintelui şi a cel 

puţin două treimi din numărul membrilor săi.                   

           (7) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, colegiul director adoptă hotărâri, cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi. 

          (8) Atribuţiile colegiului director sunt următoarele: 
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a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba; 

b) propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

c) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

d) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor de activitate elaborate de directorul 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. Avizul este 

consultativ. 

e) propune Consiliului Judeţean Alba modificarea structurii organizatorice şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, precum şi rectificarea bugetului în vederea îmbunătăţirii activităţii 

acesteia; 

f) propune Consiliului Judeţean Alba înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, altele decât bunurile 

imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

g) propune Consiliului Judeţean Alba concesionarea sau închirierea de bunuri ori 

servicii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, prin 

licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

h) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare Consiliului Judeţean Alba, 

potrivit legii, statul de funcţii, precum şi sporurile care se acordă la salariul personalului 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu încadrarea în resursele 

financiare, în condiţiile legii. 

                (9) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a 

Consiliului Judeţean Alba. 

 

Art. 13 – (1) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba asigură conducerea generală şi răspunde de buna funcţionare a instituţiei, în 

îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin. 

     (2) Directorul general reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice 

din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie. 

      În acest sens îndeplineşte, în condiţiile legii,  următoarele atribuţii principale: 

a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, în calitate  de persoană juridică; 

b) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi contul de încheiere al exerciţiului bugetar, pe care le supune 

avizării colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Alba; 

d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Alba proiectul strategiei 

anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, cu avizul colegiului director şi al comisiei pentru 

protecţia copilului; 

e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi 

protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit.d) şi 

propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare 

colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului; 

f) aprobă statul de personal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul acesteia, potrivit legii; 
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elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba statul de funcţii al Direcţiei 

Generale, având avizul colegiului director; 

g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba şi aplică măsuri disciplinare acestui personal; 

h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

i) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de 

finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi 

cofinanţarea serviciilor sociale specializate pentru copii / copii şi tineri / copii/tineri cu 

dizabilităţi / persoane adulte cu dizabilităţi / persoane vârstnice; 

j) este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului Alba şi reprezintă Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în relaţiile cu aceasta; 

k) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului Alba; 

l) avizează programele cuprinzând obiectivele de evaluare/reevaluare a activităţii 

compartimentelor şi serviciilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 

m) întocmeşte fişa postului pentru directorii generali adjuncţi şi pentru personalul din 

structurile direct subordonate; 

n) în exercitarea atribuţiilor ce–i revin, directorul general emite dispoziţii. 

      (3)  În absenţa directorului general atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre 

directorii generali adjuncţi/executivi, desemnat prin dispoziţie a directorului general; 

Art. 14 – Directorul general adjunct care coordonează activităţile în domeniul 

protecþiei drepturilor copilului îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea Serviciului protecţie de tip 

rezidenţial, Serviciului protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă 

copii, Serviciului de evaluare complexă pentru copii, Compartimentului 

Management de caz pentru copii cu handicap, Biroulului telefonul copilului, violenţa 

în familie, prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă, Centrului de servicii 

comunitare „Arnsberg” Alba Iulia şi al Departamentelor de servicii sociale Abrud, 

Alba Iulia, Cugir şi Ocna Mureş; 

b) propune directorului general programe şi proiecte privind eficientizarea serviciilor 

oferite  beneficiarilor, în conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene 

în domeniul protecţiei drepturilor copilului; 

c) stabileşte şi urmăreşte măsurile privind aplicarea standardelor de calitate pentru 

serviciile sociale destinate protecţiei copilului aflat în dificultate; 

d) elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le 

coordonează; 

e) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea 

realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa 

socială în domeniu protecţiei copilului; 

f) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de 

organizare a  muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii; 

g) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea organismelor private 

autorizate în domeniul protecţiei copilului; 

h) asigură executarea hotărârilor eliberate de Comisia pentru Protecţia Copilului Alba; 

i) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice, fişa 

postului pentru şefii de servicii şi birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, 

din cadrul structurilor coordonate; 
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j) coordonează activitatea de evaluare pentru structurile din subordine şi propune 

măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; 

k) propune programe de formare profesională pentru categoriile de personal din 

structurile pe care le coordonează; 

l) elaborează componentele de strategie specifică activităţii structurilor pe care le 

coordonează; 

m) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate 

din cadrul direcţiei; 

n) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  

 

 

Art. 15 – Directorul executiv care coordonează activităţile în domeniul protecţiei 

persoanei adulte îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea: Serviciului de evaluare complexă a 

persoanelor adulte cu  handicap, Compartimentului Secretariatul comisiei de evaluare a 

persoanelor cu handicap pentru adulţi, Serviciului de protecţie a persoanelor adulte şi prestaţii 

sociale, Compartiment protecţie de tip familial adulţi, Compartiment protecţie de tip 

rezidenţial adulţi, Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş, Serviciilor comunitare 

Abrud, Serviciilor comunitare Gîrbova şi Serviciilor comunitare Galda de Jos; 

   b) elaborează strategii de acţiune în domeniu şi răspunde de acestea, prin cunoaşterea 

realităţii concrete, precum şi a unor indicatori sociali cantitativi privind asistenţa socială; 

   c) urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi de 

organizare a  muncii, în vederea creşterii calităţii activităţii; 

   d) analizează şi prezintă periodic un raport privind activitatea serviciilor din subordine 

şi ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea acesteia; 

   e) asigură respectarea prevederilor legale cu privire la activitatea organismelor private 

autorizate în domeniul protecţiei persoanei adulte; 

 f) coordonează acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul 

protecţiei persoanei adulte şi sprijină activitatea de punere în aplicarea a Strategiei 

Guvernamentale şi Judeţene în acest domeniu; 

g) asigură executarea hotărârilor eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu 

Handicap pentru Adulţi Alba; 

h) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fişa postului pentru şefii de servicii 

şi birouri, respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate; 

i) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie a persoanei 

adulte; 

j) răspunde de implementarea strategiilor în domeniul reformei protecţiei persoanei 

adulte; 

k) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin şi asistenţă pentru situaţiile 

ce pun în pericol securitatea persoanei adulte pe care le prezintă spre aprobare colegiului 

director; 

l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  

 

Art. 16 – Directorul general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi 

administraţie publică, îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea:  Serviciului juridic şi contencios, 

Serviciului Resurse umane şi gestiunea funcţiei publice, Serviciului monitorizare, strategii, 

programe, proiecte şi ONG şi a Serviciului Protecţia şi Sănătatea Muncii; 
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b) coordonează activitatea de elaborare proiecte/programe pentru serviciile sociale în 

conformitate cu obiectivele strategiei naţionale şi judeţene în domeniul asistenţei sociale; 

c) asigură corelarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale cu resursele umane 

şi financiare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, propune 

actualizarea acesteia în funcţie de evoluţia indicatorilor socio-economici ai judeţului Alba; 

d ) organizează şi urmăreşte activitatea de elaborare a fişei postului pentru toţi angajaţii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu ceilalţi 

directori generali adjuncţi; 

e ) organizează activitatea de elaborare a instrumentelor de evaluare profesională a 

personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în funcţie de 

specificul profesiilor şi a atribuţiilor din fişa postului; 

f ) organizează şi răspunde de activitatea de evaluare a personalului Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba împreună cu directorii generali adjuncţi de 

specialitate; 

g ) propune, iniţiază şi organizează programe de formare profesională pentru toate 

categoriile de personal din structurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba; 

h ) pentru îndeplinirea atribuţiilor colaborează cu toate structurile specializate din cadrul 

direcţiei; 

i ) coordonează asistenţa juridică acordată serviciilor din cadrul DGASPC Alba; 

j ) participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă; 

k ) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  

 

 

Capitolul V - Atribuţiile componentelor funcţionale din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Alba 

 

 

Art. 17 – Corpul de control îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) urmăreşte protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, 

abuzului sau fraudei;  

b) are acces la toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante, iar personalul 

de conducere şi de execuţie implicat în activitatea controlată are obligaţia să ofere 

documentele solicitate şi tot sprijinul necesar desfăşurării în bune condiţii a controlului; 

c)  asigură respectarea legii, a reglementarilor şi deciziilor conducerii Direcţiei pe linia 

activităţii economico-financiare; 

d) verifică modul de aplicare şi respectare a standardelor minime de calitate în domeniul 

asistenţei şi protecţiei sociale şi modul de implementare a Strategiilor naţionale şi judeţene 

privind asistenţa socială şi a Programului Naţional de Acţiune în domeniul asistenţei sociale; 

e) urmăreşte respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru copiii, adulţii, persoanele 

cu handicap aflate în instituţii rezidenţiale sau integraţi în programe de prevenire a 

marginalizării şi excluderii sociale; 

f)  urmareşte iniţierea, dezvoltarea şi menţinerea unor sisteme de colectare, stocare, 

prelucrare, actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor economico-financiare, precum şi a 

unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice referitoare la 

aceste aspecte; 

g) efectuează verificări gestionare tematice şi de fond, consemnând pe bază de acte, date 

şi fapte exacte; 

h) depune, atât la sediul DGASPC Alba cât şi la unitatea controlată actele de control 

întocmite la termenele stabilite în conformitate cu actele normative; 
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j) analizează pe parcursul verificării împreună cu cei controlaţi şi cu factorii de 

conducere şi răspundere din unitatea controlata cum se îndeplinesc măsurile prevăzute în 

actele de control încheiate şi cum se asigură cunoaşterea legislaţiei în vigoare; 

k) acordă asistenţă de specialitate şi sprijină îmbunătăţirea activităţii unităţilor 

controlate; 

l) verifică sesizările primite pe domenii de activitate; 

m) verifică şi constată orice alte disfuncţionalităţi apărute în cadrul activităţilor 

specializate ale instituţiei. 

n) urmăreşte realizarea la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba stabilite în concordanţă cu 

obiectivele acesteia;  

o) întocmeşte planul trimestrial de control şi-l supune spre aprobare  directorului 

general; 

p) îşi desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu scris aprobat de către directorul 

general; 

r) se subordonează directorului general căruia îi prezintă rezultatul acţiunii de control 

sub formă de raport. 

 

Art. 18 – Compartiment Audit, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 

a) elaborează normele metodologice specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba şi le supune spre avizare Consiliului Judeţean Alba; 

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern şi-l supune spre aprobare 

directorului general; 

c) efectuează activităţi de audit public intern în baza planului anual de audit pentru a 

evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba sunt transparente şi sunt conforme cu normele de 

legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; 

d) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către directorul general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba auditate, precum şi despre 

consecinţele acestora; 

e) certifică trimestrial şi anual, însoţit de raportul activităţii de audit public intern, 

bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară ale DGASPC Alba, prin verificarea legalităţii, 

realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; 

f) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit; 

g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 

directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba şi 

structurii de control intern abilitate; 

h)  examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificarea 

erorilor, risipei, gestiunii defectuoase şi fraudelor şi, pe aceste baze, propune  măsuri şi soluţii 

pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovaţi, după caz; 

i) evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi 

de execuţie existente în cadrul direcţiei ori la nivelul unui program/proiect finanţat din fonduri 

publice utilizează resurse financiare, umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi 

obţinerea rezultatelor stabilite; 

j) identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi a riscurilor 

asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propune măsuri 

pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz; 

k) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziţia directorului 

general; 
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l) desfăşoară activitatea pe bază de ordin de serviciu scris, aprobat de către directorul 

general şi în care se prevede în mod explicit scopul, obiectivele şi durata auditului. 

m) are acces la toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante pentru scopul şi 

obiectivele precizate în ordinul de serviciu, iar personalul de conducere şi de execuţie implicat 

în activitatea auditată au obligaţia să ofere documentele solicitate şi tot sprijinul necesar 

desfăşurării în bune condiţii a auditului intern. 

  Compartimentul audit se subordonează directorului general şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba. 

 
Art. 19 – Compartiment Relaţii Publice îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 

a) asigură informarea individualizată a persoanelor care solicită sprijin asupra 

posibilităţilor optime de rezolvare a situaţiilor de dificultate pe care le reclamă şi preia 

solicitările scrise ale acestora privind intervenţia specializată din partea DGASPC Alba; 

b) asigură informarea, în baza unui plan aprobat de către directorul general, a 

personalului din cadrul DGASPC Alba şi a beneficiarilor sistemului, despre reglementările 

privind dreptul la imagine şi accesul la informaţie; 

c)  elaborează strategia de imagine pentru DGASPC Alba; 

d) elaborează materiale de promovare a serviciilor oferite de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba beneficiarilor; 

e) organizează şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, 

precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele 

normative în vigoare; 

f) creează, publică şi actualizează trimestrial buletinul informativ care va cuprinde 

informaţii privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, structura organizatorică, 

coordonatele de contact ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba, sursele de finanţare precum şi programele şi strategiile proprii. Informaţiile se 

furnizează cu acordul directorului general; 

g) actualizează permanent cu date de interes public site-ul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

h) facilitează accesul şi oferă consultanţă pentru obţinerea informaţiilor de interes 

public, în condiţiile Legii nr. 544/2001, comunicând solicitanţilor atât din oficiu cât şi la 

cererea instituţiilor sau persoanelor interesate, informaţiile solicitate; 

i) înregistrează, clasează şi distribuie petiţiile rezolvate de compartimentele specializate 

şi codifică corespondenţă în funcţie de tipul petiţiei; 

j) operează scăderea petiţiilor soluţionate în registrul de evidenţă a petiţiilor primite şi 

asigură expedierea acestora; 

k) asigură lucrările de secretariat ale Colegiului Director precum şi ale altor întâlniri 

periodice de lucru cu personalul sau cu alţi factori implicaţi în realizarea programelor şi 

proiectelor în domeniu; 

l) întocmeşte proiectul nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenelor de 

păstrare pentru documentele create de DGASPC Alba pe care îl supune spre aprobare 

directorului general şi urmăreşte respectarea lui de către compartimente; 

m) organizează şi coordonează relaţia cu mass-media şi participă la evenimente legate 

de problematica în domeniu;  

n) realizează «revista presei» locale şi centrale şi sesizează situaţiile cu potenţial 

conflictual semnalate de mass-media, referitoare la copil, familie, persoane singure, persoane 

vârstnice, persoane cu handicap, precum şi alte persoane aflate în nevoie sau la serviciile 
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exterioare ale DGASPC Alba, redactarea şi transmiterea eventualelor răspunsuri, în virtutea 

dreptului la replică; 

o) urmăreşte mediatizarea şi cunoaşterea drepturilor copilului, familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate 

în nevoie; 

p) informează mass-media cu privire la activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

q) propune acordarea sau retragerea acreditării, după caz, a ziariştilor şi reprezentanţilor 

mijloacelor de informare în masă; 

r) organizează conferinţe de presă pentru a aduce la cunoştinţă informaţii de interes 

public; 

s) colaborează cu celelalte compartimente în vederea strângerii informaţiilor necesare 

desfăşurării activităţii şi elaborării materialelor specifice; 

t) asigură arhivarea documentelor create la nivelul compartimentului conform cu 

prevederile legale în vigoare; 

u) reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în 

relaţiile cu presa în absenţa directorului general, în limita mandatului acordat de acesta; 

v) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general; 

Compartimentul Relaţii Publice se subordonează directorului general şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba. 

 

Art. 20 – Serviciul juridic şi contencios îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) verifică din punct de vedere juridic şi avizează actele întocmite de serviciile 

componente ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b) asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba la instanţele judecătoreşti  sau în faţa notarilor publici, la alte 

organe  cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de 

drept public sau privat, în baza delegaţiei dată de către conducerea instituţiei; 

c) promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu 

activitate jurisdicţională, fixează pretenţii, renunţă la pretenţii, exercită căi de atac în baza 

delegaţiei date în aceste scopuri de către directorul general; 

d) îndeplineşte orice alte activităţi necesare apărării intereselor legale ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e) acordă avizul consultativ prealabil asupra legalităţii actelor şi măsurilor ce urmează a 

fi luate de aceasta în desfăşurarea activităţii; 

f) efectuează în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor 

normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei 

Curţii Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti, în vederea fundamentării lucrărilor cu 

caracter juridic; 

g) colaborează cu personalul celorlalte structuri ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora 

sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor 

juridice; 

h) acordă consultanţă juridică cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de 

achiziţii publice de bunuri, servicii şi lucrări; 

i) participă împreună cu personalul desemnat din cadrul structurilor Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba la concilierile privind soluţionarea pe cale 
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amiabilă, extraprocesuală  a unor neînţelegeri apărute în cadrul raporturilor Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu terţe peroane fizice sau juridice; 

j) depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanelor adulte 

aflate în nevoi, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acestora; 

k) efectuează demersurile în faţa instanţei judecătoreşti competente care au ca obiect 

încuviinţarea adopţiei pentru copiii aflaţi în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Alba; 

l) sesizează instanţa judecătorească pentru decăderea totală sau parţială din exerciţiul 

drepturilor părinteşti a părinţilor copiilor care în mod abuziv şi le exercită; 

m) asigură părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi celor care le-a fost 

limitat exerciţiul anumitor drepturi, asistenţă specializată pentru creşterea capacităţii acestora 

de a se ocupa de copii în vederea redobândirii exerciţiului drepturilor părinteşti; 

n) sesizează instanţa judecătorească cu privire la plasamentul în regim de urgenţă, 

dispus de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

o) reprezintă şi susţine interesele copilului care solicită statutul de refugiat şi care este 

neînsoţit de către părinţi sau alt reprezentant legal, pe parcursul procedurii de acordare a 

statutului de refugiat; 

p) asigură condiţiile de informare şi documentare juridică a salariaţilor Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

q) avizează contractele civile şi comerciale care vizează activitatea Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

r) acordă asistenţă de specialitate compartimentelor funcţionale din cadrul DGASPC 

Alba la întocmirea proiectului nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenelor de 

păstrare a documentelor; 

         s) organizează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva sa; 

t) asigură în colaborare cu structurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba întocmirea şi actualizarea nomenclatorului dosarelor; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

Serviciul Juridic şi contencios se subordonează directorului general pe probleme de 

management al resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu serviciile 

funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 21 – Serviciul protecţia şi sănătatea muncii, îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a) coordonează activităţile de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor 

la nivelul structurilor DGASPC Alba; 

b) se ocupă de obţinerea şi de ţinerea evidenţei autorizaţiilor sanitare, autorizatiilor 

sanitar-veterinare, autorizaţiilor pentru protecţia muncii, autorizaţiilor de mediu, avizelor PSI 

şi a altor autorizaţii prevăzute de lege; 

c) asigură menţinerea condiţiilor de muncă pentru care a fost autorizată activitatea 

DGASPC Alba şi solicită atunci când se impune revizuirea acestora în cazul modificării 

condiţiilor de muncă; 

d) identifică şi nominalizează locurile de muncă ce urmează a fi supuse procesului de 

evaluare; 

e) evaluează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională; 

f) stabileşte ierarhizarea riscurilor şi priorităţile de prevenire; 

g) propune măsuri de diminuare sau eliminare a factorilor de risc; 

h) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a sănătăţii în muncă; 
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i) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor 

de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, precum şi ale 

locurilor de muncă/posturilor de lucru; 

j)  întocmeşte materiale scrise privind instruirea introductiv generală şi la locul de 

muncă; 

întocmeşte registrul privind accidentele de muncă; 

k) stabileşte măsuri de prim ajutor conform riscurilor pentru fiecare loc de muncă; 

l) efectuează testarea personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă, conform 

legislaţiei în vigoare; 

m) întocmeşte liste interne de acordare a echipamentului individual de protecţie, în 

conformitate cu H.G. nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă; 

n) întocmeşte fişa postului cu atribuţiile şi răspunderile fiecărui lucrător în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate; 

o) întocmeşte fişele de identificare a factorilor de risc profesional; 

p) sesizează asupra unor riscuri care pot genera accidente de muncă cu urmări grave; 

q) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă şi întocmeşte procesul 

verbal de cercetare, stabilind măsuri de prevenire; 

r) colaborează cu medicul de medicina muncii pentru evidenţierea posturilor care 

necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control medical 

psihologic periodic; 

s) asigură accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii; 

t) colaborează cu specialistul în psihologia muncii în vederea reabilitării angajaţilor 

cu probleme de sănătate mentală datorate unor factori aferenţi procesului muncii şi relaţiilor 

inter-umane de la locul de muncă; 

u) elaborează graficului anual, de instruire pe linia apărării împotriva incendiilor pe 

categorii de personal şi locuri de muncă; 

v) consemnează efectuarea instructajelor în fişele individuale de instructaj; 

w) stabileşte structurile cu răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor; 

x) efectuează controale proprii periodoce în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării 

oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor; 

y) elaborează planul de intervenţie la incendii; 

z) afişează planurile de evacuare şi organizare a autoapărării împotriva incendiilor la 

locurile de muncă; 

aa) întocmeşte, afişează şi actualizează planurile de depozitare pentru materialele 

periculoase clasificate astfel potrivit legii cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, 

codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de 

protecţie recomandate, metode de prim ajutor, substanţe pentru stingere, neutralizare sau 

decontaminare; 

bb)  întocmeşte documente specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor 

(instrucţiuni, grafice, planuri) care cuprind, de regulã, informaţii privind: substanţele 

periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea instituţiei, alimentarea cu 

apã pentru stingerea incendiilor la construcţii (cantităţi de rezervã, pompe, hidranţi exteriori şi 

interiori), instalaţii speciale de stingere (tip, locuri deservite, numãr de capete de debitare, 

agent stingãtor, rezerve), instalaţii speciale de semnalizare a incendiilor (tip, locuri deservite, 

numãr de linii şi componente de declanşare sau acţionare, rezerve), exerciţiile şi aplicaţiile de 

intervenţie efectuate, având anexate concluzii rezultate din efectuarea acestora, zonele cu 

pericol de explozie, dacã este cazul, echipamentul de protecţie a personalului de intervenţie, 

în funcţie de riscurile şi efectele negative ale agenţilor termici, chimici, electromagnetici ori 

biologici, care pot interveni în caz de incendiu, instrucţiunile de apãrare împotriva incendiilor 
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pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncã, procedurile de instruire pe 

categorii de instructaje conform dispoziţiilor legale, planurile de evacuare în caz de incendiu 

(de nivel şi încãperi), de depozitare a materialelor periculoase şi de intervenţii; 

cc) verifică şi controleză anual prin persoana delegată cu aceste atribuţii, cunoaşterea şi 

aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum 

şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei şi sănătăţii în muncă şi a prevenirii şi stingerii 

incendiilor; 

dd) ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării salariaţilor 

la procesul de muncă: afişe, pliante, fişe individuale de instruire, broşuri, instrucţiuni etc.; 

ee)   face propuneri care să asigure, pe cheltuiala instituţiei, instruirea, testarea şi 

perfecţionarea profesională a persoanelor cu atribuţii în acest domeniu; 

ff) verifică dacă salariaţii, în urma controlului medical (iniţial sau periodic), corespund 

sarcinilor de muncă pe care le execută; 

gg)  asigură condiţiile de lucru pentru personalul instituţiei conform propunerilor 

efectuate de comisia paritară; 

hh) asigură funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de 

protecţie; 

ii) asigură realizarea măsurilor impuse de inspectorii de muncă cu prilejul 

controalelor; 

jj) desemnează, cu aprobarea directorului general, la solicitarea inspectorului de 

muncă, salariaţii care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de 

muncă ; 

kk) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

 

Serviciul protecţia şi sănătatea muncii se subordonează directorului general adjunct în 

domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează cu 

serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba. 

 

Art. 22  – Serviciul resurse umane şi gestiunea funcţiei publice îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 

a) întocmeşte şi actualizează baza de date pentru întregul personal salariat al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b) asigură respectarea prevederilor legale în materie de încheiere, executare, modificare, 

suspendare, transfer, delegare, detaşare şi încetare a contractelor individuale de muncă 

perfectate cu angajaţii instituţiei; 

c) urmăreşte plata salariilor, a celorlalte drepturi de personal pentru angajatii DGASPC 

Alba şi a obligaţiilor la bugetul de stat cu încadrarea în creditele bugetare la capitolul 

cheltuieli de personal, în respectul prevederilor legale aplicabile; 

d) întocmeşte statele de plată pentru personalul instituţiei precum şi alte documente 

privind plata diferitelor drepturi băneşti aprobate de conducerea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

e) calculează fondul de premiere în cursul anului precum şi premiul anual şi supune spre 

aprobare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba 

acordarea premiilor individuale; 

f) întocmeşte documentaţia necesară în vederea emiterii dispoziţiilor privind stabilirea 

salariului de bază, indemnizaţiei de conducere, salariul de merit şi a altor drepturi de personal 

pentru personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba; 



 19 

g) întocmeşte şi actualizează fişele fiscale pentru depunerea lor în termen legal la 

organul fiscal şi creează baza de date pentru aplicarea prevederilor legale privind impozitul pe 

venit; 

h) întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice periodice şi colaborează cu reprezentanţa 

locală a Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice şi a Direcţiei Generale a 

Finanţelor Publice a judeţului Alba, precum şi cu alte instituţii, pentru realizarea şi depunerea 

acestora conform reglementărilor legale în vigoare ; 

i) realizează alte lucrări în legătură cu eliberarea dreptului de personal (listă de avans 

chenzinal, listă privind avans concedii de odihnă, declaraţia privind evidenţa nominală a 

asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor socială de stat şi bugetul 

asigurărilor de şomaj); 

j) participă la întocmirea organigramei şi statului de funcţii  ale DGASPC Alba cu 

respectarea prevederilor legale în acest domeniu; 

k) organizează resursele umane prin stabilirea volumului de muncă necesar îndeplinirii 

obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

l) verifică şi avizează pontajele lunare întocmie de către şefii serviciilor/birourilor/ 

compartimentelor  din cadrul direcţiei, astfel încât aceste să respecte prevederile legislaţiei 

muncii; 

m) elaborează în colaborare cu şefii celorlalte compartimente din cadrul instituţiei 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a DGASPC Alba şi Regulamentul intern; 

n) aduce la cunoştinţa salariaţilor regulementele şi dispoziţiilor interne; 

o) participă la medierea conflictelor de muncă între salariaţi; 

p) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarele profesionale şi carnetele de 

muncă ale personalului; 

q) întocmeşte graficul privind programarea concediilor de odihnă, urmăreşte modul de 

efectuare a acestora, ţine evidenţa concediilor suplimentare şi fără plată; 

         r) întocmeşte dosarele salariaţilor pentru obţinerea pensiei anticipate, anticipate parţial, 

pentru limita de vârsta şi invaliditate şi le depune în termen legal la Casa Judeţeană de Pensii; 

s) completează registrul general de evidenţă a salariaţilor Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

t) întocmeşte şi actualizează statul de personal al angajaţilor Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

u) ţine evidenţa concediilor, absenţelor, sancţiunilor aplicate precum şi a prezenţei 

personalului la serviciu; 

v) eliberează adeverinţe privind certificarea veniturilor băneşti şi a altor drepturi de 

personal, copii după carnetele de muncă la solicitarea celor interesaţi; 

w) verifică prezenţa la serviciu a personalului pe baza condicii de prezenţă şi avizează 

lunar foaia colectivă de prezenţă (pontajul) pentru salariaţii instituţiei; 

x) colaborează cu Comisia de disciplină şi Comisia paritară în soluţionarea cazurilor  şi 

pune la dispoziţia preşedinţilor celor două comisii toate documentele solicitate; 

y) elaborează proiectul programelor anuale şi de perspectivă  privind perfecţionarea 

pregătirii profesionale a tuturor categoriilor de personal din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 

z) stabileşte necesităţile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului pe 

nivele de studii; 

aa) iniţiază şi dezvoltă sisteme proprii de recrutare, calificare, evaluare şi motivare la 

nivelul Direcţiei, în condiţiile legii; 

bb) stabileşte programe de pregătire profesională pentru toate categoriile de personal 

care să asigure formarea iniţială cu formatorii proprii, formarea continuă organizată în 

colaborare sau parteneriat cu furnizori de formare profesională autorizaţi, perfecţionare şi 
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specializare profesională la solicitarea salariaţilor sau la propunerea conducerii instituţiei sau 

stagii de practică în ţară; 

cc) coordonează activitatea de organizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

vacante de personal contractual şi funcţionari publici din aparatul propriu, solicită avizul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru organizarea concursurilor, dă publicităţii 

posturile vacante, asigură secretariatul comisiilor de concurs; 

dd) întocmeşte bibliografia în colaborare cu şeful serviciului/biroului/compartimentului 

de specialitate pe care le supune avizării directorului general adjunct; 

ee) evaluează nevoia de formare pentru angajaţii direcţiei împreună cu şefii 

compartimentelor de specialitate; 

ff) planifică necesarul de resurse umane în concordanţă cu standardele minime 

obligatorii pe servicii de specialitate prin estimarea necesarului de angajati ca numar si 

calitati ; 

gg) asigură evaluarea performanţelor profesionale şi a potenţialului angajaţilor, 

urmărind şi motivarea salariaţilor prin mijloace specifice, în condiţiile legii; 

hh) elaborează, în colaborare cu şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul 

direcţiei, programe de formare şi perfecţionare profesională şi urmăreşte derularea lor; 

ii) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice vacante din cadrul 

DGASPC Alba şi urmăreşte modul de respectare a acestuia; 

jj)  elaborează fişa postului împreună cu şefii serviciilor/birourilor/ compartimentelor  

din cadrul direcţiei  pentru toţi angajaţii direcţiei; 

kk) completează în format electronic şi actualizează periodic dosarul profesional pentru 

fiecare funcţionar public; 

ll) întocmeşte documentele privind numirea în funcţia publică, transferarea, delegarea, 

detaşarea sau încetarea raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici; 

mm) completează şi păstrează în condiţii de siguranţă dosarelor profesionale ale 

funcţionarilor publici; 

nn) întocmeşte, completează şi păstrează în condiţii de siguranţă carnetele de muncă ale 

funcţionarilor publici; 

oo) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru realizarea 

atribuţiilor privind organizarea, salarizarea şi perfecţionarea salariaţilor din cadrul DGASPC 

Alba; 

pp) comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici orice modificare intervenită 

în legătură cu raportul de serviciu al funcţionarilor publici, asigură confidenţialitatea datelor 

cu caracter personal şi eliberează la solicitarea funcţionarului public documente care să ateste 

activitatea desfăşurată de acesta iar, în caz de transfer sau încetarea raportului de serviciu, 

înmânează funcţionarului public dosarul profesional în original; 

qq) asigură prin intermediul consilierului etic comunicarea trimestrială în format 

electronic către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a raportului privind respectarea 

normelor de conduită de către funcţionarii publici şi semestrial raportul privind 

implementarea procedurilor disciplinare în cadrul DGASPC Alba;  

rr) comunică şefilor compartimentelor criteriile de performanţă stabilite de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici pe baza cărora se va face evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor; 

ss) înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în Registrul 

declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;  

tt) asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese 

pe pagina de internet a instituţiei; 

uu) trimite Agentiei Naţionale pentru Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la 

primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaratiilor de interese ; 
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vv) verifică cu ocazia depunerii declaraţiilor respectarea prevederilor legale cu privire 

la existenţa conflictelor de interese şi a stării de incompatibilitate a funcţionarilor publici, 

informând în scris directorul general despre situaţiile intervenite;  

ww)  întocmeşte documentaţia cu privire la numirea, promovarea şi avansarea în 

funcţiile publice, în grade profesionale a funcţionarilor publici, precum şi avansarea în grad 

sau treaptă a persoanelor cu contract individual de muncă; 

xx) întocmeşte referatul pentru stabilirea îndrumătorului şi evaluatorului funcţionarilor 

publici debutanţi pentru perioada de stagiu, în vederea promovării în gradul profesional 

următor; 

yy) întocmeşte referatul şi dispoziţia de numire a comisiilor de concurs şi a celor de 

soluţionare a contestaţiilor; 

zz)  creează  şi administrează baza de date în format electronic şi pe suport de hârtie 

referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

aaa) organizează procedurile privind depunerea  jurământului de credinţă de către 

funcţionarii publici, conform legislaţiei în vigoare; 

bbb)  participă la elaborarea Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al DGASPC Alba ; 

ccc) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

ddd)  îndeplineşte şi alte activităţi rezultate din acte normative sau stabilite de 

conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Serviciul Resurse umane şi gestiunea funcţiei publice se subordonează directorului 

general adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi 

colaborează cu serviciile/birourile/compartimentele funcţionale din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 23 – Serviciul monitorizare, strategii, proiecte, O.N.G. îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a)  asigură constituirea şi administrarea bazei de date privind beneficiarii serviciilor de 

protecţie oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

b) întocmeşte rapoartele semestriale/anuale de activitate ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

c) monitorizează statistic măsurile de protecţie pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru 

persoanele adulte cu handicap din judeţul Alba; 

d) monitorizează trimestrial aplicarea hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie 

specială a copilului şi a persoanei adulte cu handicap; 

e) monitorizează semestrial/anual activităţile de asistenţă sociale pentru copii şi 

persoanele adulte  instituţionalizate/neinstituţionalizate; 

f) centralizează datele necesare şi elaborează proiectul de strategie în domeniul 

asistenţei sociale pe termen mediu şi lung, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi 

combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, care vor fi 

supuse spre aprobare consiliului judeţean;  

g) monitorizează implementarea programelor prevăzute în strategia de asistenţă socială 

a judeţului Alba, întocmind rapoarte privind stadiul şi evoluţia acestor programe/proiecte; 

h)  realizează evaluările cantitative şi calitative ale activităţii desfaşurate în cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba în baza indicatorilor 

aprobaţi şi întocmeşte rapoarte detaliate către instituţii/persoane competente şi abilitate; 

i) asigură informarea comunităţilor locale asupra modalităţilor de realizare a activităţilor 

propuse în cadrul strategiilor judeţene în domeniul serviciilor sociale şi protecţiei copilului; 
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 j) acordă consiliere de specialitate în vederea dezvoltării de servicii sociale în funcţie de 

nevoile identificate în comunitate; 

k) acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 

consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

l) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul 

asistenţei sociale şi protecţiei copilului în vederea diversificării serviciilor de asistenţă socială; 

m) monitorizează activitatea organismelor private cu sediul social pe teritoriul judeţului 

Alba acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi 

propune motivat eliberarea/suspendarea ori retragerea acreditării; 

n) asigură legătura cu O.N.G-urile, în scopul organizării, păstrării, reactualizării 

permanente şi administrării unei baze de date care să conţină cuantificat activităţile şi 

experienţa O.N.G.-urilor; 

o) stabileşte şi utilizează un set clar de indicatori pentru evaluarea performanţei 

organizaţionale (ex: numărul serviciilor sociale furnizate, numărul persoanelor deservite, rata 

de abandon, acumulări non-financiare, calitatea vieţii, rezultatele procesului de furnizare a 

serviciilor sociale - calificare, angajare în câmpul muncii, tratament etc); 

p) confruntă periodic baza de date referitoare la copiii, beneficiari ai unei măsuri de 

protecţie specială cu datele introduse în programul informatic “Evidenţa informatizată a 

copiilor în dificultate din sistemul de protecţie” (CMTIS) introduse de către managerii de caz; 

q) asigură colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 

care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 

socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; 

r)  elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la 

restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţie a 

copilului aflat în dificultate şi cu handicap din raza teritorială a judeţului; 

s)  întocmeşte programe şi proiecte detaliate pentru realizarea măsurilor cuprinse în 

strategiile referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă 

socială şi protecţie a copilului şi urmăreşte, împreună cu celelalte structuri specializate ale 

DGASPC Alba, implementarea şi finalizarea programelor şi proiectelor aprobate; 

t) evaluează rezultatele comunicării interne şi externe cu privire la diseminarea 

informaţiilor referitoare la strategie, politică şi serviciile sociale furnizate; 

u) coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor şi reprezentanţilor administraţiei 

publice locale din judeţ, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului, 

asigurându-le îndrumarea metodologică necesară şi asistenţa de specialitate;  

v) caută şi identifică programele naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului în scopul stabilirii de parteneriate interinstituţionale şi accesarea 

de fonduri/granturi prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare stabilite şi 

aprobate. 

w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general; 

aa) propune, în condiţiile legii, încheierea de contracte şi convenţii de parteneriat, 

contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea 

şi cofinanţarea serviciilor sociale specializate pentru copii / copii şi tineri / copii/tineri cu 

dizabilităţi / persoane adulte cu dizabilităţi / persoane vârstnice; 

bb) organizează şi realizează activităţi specifice contractării serviciilor sociale acordate 

de furnizorii publici şi privaţi; 

cc) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor de pe raza teritorială a judeţului, în scopul planificării, dezvoltării şi 

organizării serviciilor sociale de interes local; 
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dd) înfiinţează şi administrează baza de date referitoare la toţi furnizorii publici şi 

privaţi de servicii sociale de la nivel judeţean 

Serviciul monitorizare, strategii, proiecte şi ONG se subordonează directorului general 

adjunct în domeniul managementului resurselor umane şi administraţie publică şi colaborează 

cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba. 

           Art. 24  -  Compartiment coordonare autorităţi publice locale, îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice : 

a) coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din 

judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

b) coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii 

săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul 

serviciilor publice de asistenţă socială; 

c) acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 

consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

d) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a 

serviciilor de protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale; 

e) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii 

responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

f) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, 

precum şi a familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele 

normative în vigoare; 

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 

hotărâri ale consiliului judeţean. 

Compartimentul Coordonare Autorităţi Publice Locale se subordonează Serviciului 

monitorizare, strategii, proiecte şi ONG şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 25  – Serviciul de protecţie a persoanelor adulte şi prestaţii sociale, îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice : 

a) asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi 

dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe 

proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat 

privind măsurile de asistenţă socială, elaborate de serviciile locale de asistenţă socială; 

b) facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite de lege ca potenţiali 

beneficiari, fără discriminare de sex, vârstă, religie, apartenenţa etnică sau naţionalitate şi 

stabileşte criterii obiective de eligibilitate şi admitere, în funcţie de tipurile de servicii sociale 

furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri şi regulamente interne ce respecta 

şi sprijină drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum 

şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

c) asigură cunoaşterea standardelor de calitate specifice serviciilor de natură 

instituţională destinate persoanelor adulte şi monitorizează implementarea acestora; 

d) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea, recuperarea şi socializarea 

persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

e) completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în 

dificultate,   identificând nevoile şi mijloacele de intervenţie; 
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f) acţionează în permanenţă pentru identificarea discriminarilor, cazurilor de 

excluziune socială a persoanelor adulte aflate în dificultate şi ia măsuri pentru clarificarea 

acestora; 

g) acordă consiliere şi asistenţă persoanei şi familiei pentru depăşirea situaţiei de criză 

cu care se confruntă, acţionând în permanenţă pentru refacerea/întărirea capacitaţilor 

individuale şi familiale necesare pentru depăşirea cu forţe proprii a situaţiilor de dificultate; 

h) realizeaza evaluarea cazurilor, analizează posibilitatile de intervenţie şi stabileşte 

planul de eervicii şi planul de intervenţie; 

i)  realizează evaluarea situaţiei economico-socialo-medicale a persoanelor vârstnice 

şi/sau cu handicap conform grilei naţionale de evaluare; 

j)  colaborează cu comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea 

identificării şi soluţionării diferitelor sesizări referitoare la încadrarea în grade de handicap şi 

propune intervenţia specializată; 

k) asigură intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de dificultate în care se găsesc 

persoanele adulte; 

l)  constitutie o evidenţă proprie a cazurilor de persoane adulte aflate în dificultate; 

m) facilitează persoanei adulte accesul la servicii şi instituţii în funcţie de nevoile 

identificate ale acestora; 

n) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera 

opinie; 

o) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în 

situaţii de nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a acestora; 

p) se autosesizează şi răspunde sesizărilor venite din judet cu referire la diferite 

situaţii de criză în care se găsesc persoanele adulte; 

q) culege date şi informaţii cu privire la persoanele adulte aflate în nevoi sociale şi 

face propuneri pentru luarea măsurilor ce se impun; 

r) acţionează pentru re/integrarea socială şi familială a persoanelor institutionalizate şi 

pentru refacerea capacitaţilor individuale necesare depăşirii cu forţe proprii a situaţiilor de 

dificultate; 

s) propune şi pune în aplicare măsuri de soluţionare a cazurilor, dacă este cazul 

inclusiv prin separarea temporară a persoanei adulte de mediul său natural; 

t) monitorizează cazurile pentru o perioada  de cel putin trei luni de la depăşirea 

situaţiei de criză sau de la data soluţionării lor; 

u) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap şi propune 

instituţiilor şi autoritaţilor măsuri pentru eliminarea disfuncţiilor; 

v) actionează în permanenţă pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

colaborând cu reprezentanţii societaţii civile pentru facilitarea participării acestora la viaţa 

comunităţii; 

w) realizează metodologii şi instrumente de lucru pentru instituţiile aflate în 

coordonarea sa şi asigură, la solicitarea altor instituţii de rezidenţă, informaţii necesare pentru 

organizarea activităţii de natură medico-socială; 

x) menţine în permanenţă legătura cu AJOFM în vederea re/integrarii profesionale a 

persoanelor adulte cu handicap; 

y) menţine legatura cu autoritaţile locale pentru identificarea şi soluţionarea cazurilor 

în care sunt implicate persoanele adulte sau cu handicap; 

z) acordă autoritaţilor locale sprijin metodologic la înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor 

comunitare destinate persoanelor cu handicap; 

aa) dă avizul, la propunerea autoritaţilor locale pentru angajarea asistentului personal al 

persoanei adulte cu handicap; 
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bb) urmăreşte, prin menţinerea legăturii cu autoritaţile locale şi prin evaluări periodice, 

activitatea asistentului personal şi modul în care acesta asigură respectarea drepturilor 

persoanei cu handicap; 

cc) dezvoltă relaţii de colaborare cu alte instituţii şi servicii care au atribuţii în 

soluţionarea optimă a cazurilor intrate în evidenţa (unităţi şi cabinete medicale,  DSP, IJP, 

etc); 

dd) monitorizează permanent şi efectuează verificări periodice asupra modului de 

îngrijire a persoanei adulte instituţionalizate în instituţiile autoritaţilor publice, ale ONG-

urilor, organizaţiilor cultelor etc; 

ee) propune derularea de activităţi în vederea prevenirii, reducerii şi eliminării 

marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor vârstnice, adulte şi/sau cu handicap; 

ff) ţine legatura cu instituţii (Casa de Pensii, CAR etc), organizaţii nonguvernamentale 

şi reprezentanţi ai societăţii civile pentru promovarea asistenţei şi îngrijirii la domiciliu; 

gg) soluţionează, în condiţiile legii, cererile persoanelor cu handicap, referitoare la 

acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor; 

hh) întocmeşte baza de date privind acordarea drepturilor băneşti şi a facilităţilor pentru 

persoanele cu handicap; 

ii) întocmeşte evidenţele primare şi documentele care stau la baza plăţii drepturilor 

persoanelor cu handicap,  care vor fi înaintate serviciului financiar contabil şi biroului buget, 

în vederea efectuării plăţii; 

jj) comunică la termene stabilite Serviciului financiar-contabil facturile emise de 

prestatorii de servicii pentru persoanele cu handicap;  

kk) întocmeşte şi actualizează baza de date proprie a persoanelor cu handicap din 

evidenţa instituţiei; 

ll) instrumentează dosarul persoanei cu handicap pentru a asigura existenţa datelor şi 

informaţiilor necesare efectuării plăţilor tuturor drepturilor acestora; 

mm) prelucrează datele şi informaţiile şi stabileşte prin decizii individuale 

drepturile băneşti ale persoanelor cu handicap; 

nn) asigură operativitatea bazei de date a plaţilor, tipăreşte mandatele şi le expediază 

către Poştă, asigură plăţile în conturile personale etc; 

oo) urmăreşte debitele şi recuperarea acestora; 

pp) predă către asociaţiile persoanelor cu handicap, pe baza de protocoale, liste 

nominale ale beneficiarilor facilitaţilor prevăzute de lege; 

qq) asigură acordarea facilitaţilor prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap; 

rr) ţine legătura cu prestatorii de servicii în vederea asigurării corectitudinii acordării 

drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap; 

ss) ţine evidenţa biletelor de transport interurban ce se acordă persoanelor cu handicap 

şi asigură necesarul de bilete pentru acoperirea nevoilor persoanelor cu handicap; 

tt) menţine legătura cu alte instituţii implicate în acordarea drepturilor şi facilitaţilor 

persoanelor cu handicap; 

uu) verifică corectitudinea tuturor situaţiilor justificative de plată sosite din partea 

prestatorilor de servicii; 

vv) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 

 

Serviciul de protecţie a persoanelor adulte şi prestaţii sociale se subordonează directorului 

executiv care coordonează domeniul de protecţie a persoanelor adulte ºi/sau cu handicap şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 
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Art. 26  - Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 

a)   efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul 

propriu sau la domiciliul persoanei; 

b)   întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap 

evaluată; 

c)   recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei 

persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 

d)  avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de 

managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu 

handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din 

localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap; 

e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal 

profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

f)   recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii; 

g) realizează activităţi de informare privind drepturile şi obligaţiile persoanelor cu 

handicap; 

h) realizează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile 

acestora ; 

i)  iniţiază măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare în domeniul problematicii 

persoanelor cu handicap ;  

j)   propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se ocupă de protecţia 

specială a persoanelor cu handicap, în vederea diversificării şi dezvoltării serviciilor de 

asistenţă socială şi socio-medicală ; 

k)   realizează evaluările medicale conform criteriilor pentru persoanele solicitante; 

l)    realizează evaluările sociale pentru persoanele solicitante; 

m)  realizează evaluările psihologice pentru persoanele solicitante; 

n)   înaintează comisiei raportul de evaluare complexă semnat de catre membrii echipei; 

o)   propune comisiei de evaluare programul de recuperare si integrare; 

p)  asigură consiliere în situaţii de criză; 

q)   asigură consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserţiei sociale, 

familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităţii faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

r)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general; 

 

Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap se subordonează 

directorului executiv care coordonează domeniul de protecţie a persoanelor adulte ºi/sau cu 

handicap şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 27 – Compartiment - Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) înregistreazã în registrul propriu de evidenþã dosarele persoanelor cu handicap 

solicitante, dupã realizarea evaluãrii de cãtre serviciul de evaluare complexã; 

b) asigurã transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoþite de raportul de 

evaluare complexã cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de 

evaluare complexã; 

c) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi ºi data de desfãºurare ale 

ºedinþelor, în baza convocatorului semnat de preºedintele acesteia; 
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d) þine evidenþa desfãºurãrii ºedinþelor; 

e) întocmeºte procesele-verbale privind desfãºurarea ºedinþelor; 

f) redacteazã certificatele de încadrare în grad de handicap ºi certificatele de orientare 

profesionalã, în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data la care a avut loc ºedinþa; 

g) gestioneazã registrul de procese-verbale; 

h) gestioneazã registrul de contestaþii; 

i) redacteazã alte documente eliberate de comisia de evaluare; 

j) transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de 

evaluare, adicã certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de 

reabilitare ºi integrare socialã ºi certificatul de orientare profesionalã, precum ºi alte 

documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data la care a 

avut loc ºedinþa; 

k) secretarul comisiei de evaluare, fãrã a fi implicat în soluþionarea cazurilor, are 

obligaþia participãrii la ºedinþe; 

l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 

 

Compartimentul - Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

se subordonează Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 28 – Serviciul protecţie de tip rezidenţial copii îndeplineşte următoarele atribuţii  

specifice: 

a) acţionează în virtutea respectarii promovarii cu prioritate a interesului superior al 

copilului, al valorizării şi promovării respectului de sine al fiecarui copil, al egalizării şanselor 

şi nediscriminării, al respectării istoriei personale, a personalitaţii, a familiilor biologice şi 

tradiţiilor copilului, al respectului faţă de opinia copilului, a confidenţialităţii şi imaginii 

copilului; 

b) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 

eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane reprezentante 

pentru copil; 

c) identifică cazurile de copii/familii în dificultate prin solicitare directă, referire din 

partea altui serviciu sau instituţie, semnalare sau sesizare scrisă sau telefonică sau 

autosesizare; 

d) realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 

familiilor acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului în situaţiile când se impune instituirea 

unei măsuri de protecţie specială pentru copii; 

e) înaintează către comisia pentru protecţia copilului/instanţe judecătoreşti propuneri 

de instituire a măsurilor de protecţie specială pentru copii; 

f) asigură instrumentarea cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială care 

beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie rezidenţial în conformitate 

cu standardele managementului de caz; 

g) coordonează şi răspunde de activitatea specifică a structurilor rezidentiale din 

subordine;  

h) monitorizează şi evaluează respectarea standardelor minime obligatorii în cadrul 

structurilor subordonate; 

i) întocmeşte documentaţia în vederea obţinerii licenţelor de funcţionare şi de acreditare 

pentru serviciile sociale de tip rezidential; 
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j) proiectează, împreună cu şefii de centre, proiectele instituţionale în conformitate cu 

standardele în vigoare; 

k) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea 

reintegrării în mediul său familial; 

l) urmãreºte evoluþia dezvoltãrii copilului, precum ºi modul în care pãrinþii îºi exercitã 

drepturile ºi îºi îndeplinesc obligaþiile cu privire la copil, la încetarea mãsurii de protecþie 

specialã prin reintegrarea copilului în familia sa; 

m) elaborează, împreună cu şefii/coordonatorii activităţilor din structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Alba proiectele care vor cuprinde 

strategiile anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea şi 

dezvoltarea sistemului de protecţie rezidenţială; 

n) depune diligenţele necesare pentru integrarea în societate a tinerilor care au 

beneficiat de măsuri de protecţie specială în unităţile de ocrotire; 

o) pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor 

instituţionalizaţi în instituţii de protecţie de tip rezidenţial; 

p)  verifică şi reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul modul de îngrijire a 

copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecţie în sistem rezidenţial în vederea 

menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 

Serviciul  protecţie de tip rezidenţial copii se subordonează directorului general 

adjunct în domeniul protecþiei drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 29 – Serviciul protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă copii 

îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 

a) acţionează în virtutea respectarii promovarii cu prioritate a interesului superior al 

copilului, al valorizării şi promovării respectului de sine al fiecarui copil, al egalizării şanselor 

şi nediscriminării, al respectării istoriei personale, a personalitaţii, a familiilor biologice şi 

tradiţiilor copilului, al respectului faţă de opinia copilului, a confidenţialităţii şi imaginii 

copilului; 

b) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 

eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane reprezentante 

pentru copil; 

c) identifică cazurile de copii/familii în dificultate prin solicitare directă, referire din 

partea altui serviciu sau instituţie, semnalare sau sesizare scrisă sau telefonică sau 

autosesizare; 

d) realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 

familiilor acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului în situaţiile când se impune instituirea 

unei măsuri de protecţie specială pentru copii; 

e) întocmeşte proiectul planului individualizat de protecţie şi a raportului referitor la 

ancheta psiho-socială a copilului; 

f) implică copiii şi familiile acestora în procesul de elaborare şi implementare a 

planului individualizat de protecţie/planului de servicii, asigurându-se că beneficiarii au 

responsabilităţi şi îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în 

acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale;  

g) înaintează către comisia pentru protecţia copilului/instanţe judecătoreşti propuneri 

de instituire a măsurilor de protecţie specială pentru copii; 
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h) asigură instrumentarea cazurilor copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială care 

beneficiază de măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie familial în conformitate cu 

standardele managementului de caz; 

i) asigură sprijin şi asistenţă specializată copilului şi familiei acestuia la solicitarea 

acestora; 

j) menţine legătura cu familia naturală/lărgită a copiilor pentru care sunt desemnaţi 

manageri de caz, pregăteşte reintegrarea în familia naturală a copiilor şi asigură monitorizarea 

post-reintegrare pentru o perioadă de cel puţin 3 luni; 

k) asigură evaluarea capacităţii persoanelor sau familiilor de plasament/tutorilor de a 

oferi îngrijire potrivită copiilor pentru care se instituie o măsură de protecţie specială; 

l) asigură evaluarea psihologică periodică a copiilor/tinerilor aflaţi în sistemul de 

protecţie de tip familial; 

m) semnalează situaţia de criză iminentă în care se afla copilul/tânărul cu 

comportament delincvent şi asigură, dacă este cazul, în regim de urgenţă, scoaterea din 

mediul cu factor ridicat de risc a copilului/tânărului aflat în dificultate, identificarea acestuia 

şi asigură intervenţia conform principiilor managementului de caz; 

n) asigură asistenţă, sprijin şi facilitează acordarea de servicii de consiliere şi terapie 

familiei naturale sau substitutive a copilului delincvent; 

o) realizează evaluarea riscului de recidivă, a gradului de pericol social, a situaţiei 

materiale şi a competenţei morale şi parentale a familiei naturale sau substitutive a copilului 

delincvent; 

p) determină opinia copilului delincvent capabil de discernamant cu privire la faptele 

sale, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaţiei sale de fapt şi de drept, prin servicii de 

consiliere şi sprijin; acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea 

reintegrării în mediul său familial; 

q) reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul modul de îngrijire a copilului pentru 

care s-a instituit o măsură de protecţie specială în vederea menţinerii, modificării sau revocării 

măsurii stabilite; 

r) coordonează, evaluează şi monitorizează activitatea asistenţilor maternali 

profesionişti; 

s) pune la dispoziţia celorlalte servicii, date cu privire la situaţia copiilor protejaţi prin 

măsuri alternative; 

t) pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii 

săi naturali sau familia sa lărgită şi între  copil şi asistent maternal; 

u)  întocmeşte proiectul de integrare şi reintegrare a copilului aflat în plasament la 

asistent maternal, monitorizează şi evaluează aceste relaţii; 

v) acordă suport şi consiliere copilului, familiei naturale şi asistentului maternal 

profesionist; 

w) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti 

revenirea acestuia în mediul său familial şi urmăreşte modul de realizare a acestor activităţi; 

x) asigură măsuri necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului şi a 

persoanei adulte aflate în nevoie; 

y) identifică familiile/persoanele care pot lua în plasament copilul; 

z) monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii pe toată 

durata acestei măsuri, 

aa) participă la evaluarea persoanelor care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, 

în condiţiile legii; 

bb) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 
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Asistenţii maternali profesionişti atestaţi conform H.G. nr. 679/2003 privind condiþiile 

de obþinere a atestatului, procedurile de atestare ºi statutul asistentului maternal profesionist 

sunt sub coordonarea Serviciului protecţie de tip familial şi intervenţie în regim de urgenţă. 

Serviciul  protecţie de tip familial se subordonează directorului general adjunct în 

domeniul protecþiei drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 30 – Biroul adopţii şi postadopţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) face propuneri vizând strategia judeţeană în domeniul adopţiei, referitoare la 

obiectivele generale şi operaţionale anuale; 

b) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale; 

c) asigură luarea în evidenţă a copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabileşte 

ca finalitate adopţia internă; 

d) asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind 

consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; 

e) asigură determinarea compatibilităţii copil-familia potenţial adoptatoare pe baza 

nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta; 

f) oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete 

despre procedura de atestare, pregătire şi despre serviciile de sprijin existente;  

g) oferă persoanei/ familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta posibilitatea de a întâlni 

persoane/ familii care au adoptat, prin organizări de întâlniri cu grupuri suport; 

 h) asigură evaluarea familiei/ persoanei care doreşte să adopte, ţinând cont de interesul 

superior al  copilului; 

i) oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiilor pentru care soluţia 

planului individualizat de protecţie este adopţia, precum şi pentru familia extinsă; 

j) asigură informarea părinţilor copilului sau, după caz, al reprezentantului legal al cărui 

consimţământ la adopţie este cerut de lege asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în 

special asupra încetării legăturii de rudenie cu copilul; 

 k) asigură consilierea şi informarea persoanei /familiei potenţial adoptatoare cu privire 

la etapele adopţiei şi ceea ce implică adopţia, organizând programe de pregătire pentru 

acestia; 

l) asigură servicii de sprijin, consiliere şi informare familiilor adoptatoare, copiilor 

adoptaţi şi familiilor biologice; 

m) asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi 

părinţii săi adoptivi pe întrega perioadă prevăzută de lege, întocmind atât rapoarte bilunare în 

urma încredinţării în vederea adopţiei cât şi rapoarte trimestriale post adopţie; 

n) asigură monitorizarea post adopţie şi evidenţa rapoartelor întocmite în acest sens; 

o) asigură închiderea cazurilor la sfârşitul perioadei prevăzute de lege; 

p) furnizează şi asigură accesul copilului şi familiei la serviciul post adopţie, în funcţie 

de nevoile identificate; 

q) ţine evidenţa serviciilor de care beneficiază copilul şi/ sau familia adoptatoare; 

r) fundamentează proiectele de dispoziţii ale directorului general precum şi proiectele 

hotărârilor pe care DGASPC Alba le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Alba, în 

domeniul său de activitate; 

s) întocmeşte proiectele de dispoziţii ale directorului general şi proiectele de Hotărâri 

promovate de DGASPC Alba. 

 

Biroul adopţii şi postadopţii funcţionează în subordinea directă a directorului general şi  

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba.    
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Art. 31 - Biroul Telefonul copilului, violenţa în familie, prevenirea şi combaterea 

exploatării prin muncă 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; 

e) asigură înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a 

copilului şi intervenţia promptă în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile; 

f)  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; 

g) monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială 

în care funcţionează; 

h) identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi 

îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere; 

i)  asigurã mãsurile necesare pentru realizarea activitãþilor de prevenire ºi combatere a 

violenþei în familie, precum ºi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenþei în 

familie ºi agresorilor familiali; 

j) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul 

superior al  copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare. 

k) 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; 

l) sprijină realizarea anuală de campanii de informare, educare şi comunicare a 

comunităţii cu privire la problema abuzului, neglijării şi exploatării copilului; 

m) editează rapoarte statistice şi publică date relevante în mass-media în mod periodic; 

n) 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; 

o) evaluează nevoile imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea 

copilului la abuz, neglijare şi exploatare; 

p) 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 ; 

q) 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 ; 

r) asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi               

soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia; 

s) 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; 
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t)  desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere a clienţilor pentru depăşirea unei 

situaţii de criză; 

u) respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor, cu excepţia datelor 

referitoare la persoana care semnalează cazul;  

v) elaborează planurile locale de acţiune referitoare prevenirea şi combaterea 

exploatării copiilor prin muncă; 

w) elaborează rapoarte periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor exploataţi şi la 

care există riscul de exploatare prin muncă; 

x) 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; 

y) 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; 

z) asigură consiliere şi sprijin pentru copiii exploataţi prin muncă; 

aa) identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează la DGASPC Alba 

prin completarea fişei de semnalare pentru fiecare copil în parte sau, în situaţia de urgenţă 

prin apelarea telefonului copilului şi victimelor violenţei în familie; 

bb) identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, şi 

furnizează informaţii pentru completarea fişei de monitorizare; 

cc) elaborează planul de acţiune pentru combaterea celor mai grave forme de muncă 

ale copiilor; 

dd) identifică soluţii pentru retragerea copiilor din cele mai grave forme de muncă 

(strategii, planuri de acţiune, servicii directe, înfiinţarea şi dezvoltarea de servicii); 

ee) coordonează activitatea Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi 

combaterea exploatării prin muncă a copilului; 

ff) elaborează procedurile interne de funcţionare a Echipei Intersectoriale Locale; 

gg) oferă informaţii pertinente, specifice domeniului de activitate, Echipei 

intersectoriale locale la solicitarea acesteia sau a oricărui membru al acesteia; 

hh) organizează întâlnirile lunare ale Echipei Intersectoriale Locale şi elaborează 

raportul privind activitatea acesteia; 

ii) asigură respectarea procedurilor de lucru privind „Exploatarea copiilor prin 

muncă”; 

jj) întocmeşte situaţia trimestrială cu sesizările  privind cazurile de exploatare prin 

muncă a copilului pe care o transmite Unităţii Specializate în Munca Copilului din cadrul 

Direcţia Generală Protecţia Copilului; 

kk) sensibilizează opinia publică şi factorii de decizie cu privire la consecinţele 

angajării premature în muncă asupra dezvoltării copilului, familiei sale şi asupra comunităţii; 

ll) organizează întâlniri şi seminarii cu reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor 

relevante pe plan local, inclusiv cu patronate si sindicate; 

mm) iniţiază programe menite sa previna munca copiilor şi/ sau retragerea copiilor 

din muncă şi oferirea de alternative copiilor şi familiilor lor;  

nn) lansează campanii de sensibilizare împotriva muncii copilului; 

oo) exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii 

Direcţiei generale. 

 

Biroul telefonul copilului, violenţa în familie, prevenirea şi combaterea exploatării 

prin muncă se subordonează directorului general adjunct care coordonează activitatea în 

domeniul protecþiei drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 
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Art. 32 – Serviciul de evaluare complexă pentru copii îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a) identifică, evaluează şi monitorizează copiii cu dizabilităţi care au nevoie de servicii, 

intervenţii şi asistentă, analizând din punct de vedere social şi medical situaţia 

copiilor/tinerilor cu deficiente/handicap şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului măsuri 

de protecţie a copilului cu handicap aflat în dificultate, pe baza raportului de evaluare 

complexa, a planului de servicii personalizat şi al propunerii privind încadrarea copilului într-

o categorie de persoane cu handicap şi orientarea şcolară a acestora;  

b) urmăreşte ca propunerile de încadrare într-un grad de handicap, precum şi cele care 

se referă la orientarea şcolară să se facă pe baza certificatelor medicale eliberate de medicii 

specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de evaluare prevăzute de lege; 

c) realizează evaluarea complexă, comprehensivă şi multidimensională a copilului, 

familiei acestuia şi mediului în care trăieşte; 

d) întocmeşte planul individualizat de protecţie socială a copilului imediat după 

primirea cererii de instituire a unei măsuri de protecţie specială; 

e) elaborează şi implementează planul de servicii personalizat cu implicarea copiilor şi a 

familiilor acestora, asigurandu-se că beneficiarii au responsabilităţi şi îndatoriri pe care le 

cunosc şi pe care trebuie să le respecte, încheind în acest sens contracte de acordare a 

serviciilor sociale; 

f) acordă sprijin şi asistenţă familiilor pentru facilitarea accesului copiilor/tinerilor la 

servicii de specialitate în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în planul de servicii 

personalizat;    

g) monitorizează şi re-evaluaează periodic progresele înregistrate, deciziile şi 

intervenţiile specializate;  

h) realizează programe de educare continuă a parinţilor care au copii cu 

deficiente/handicap;  

i) efectuează  reevaluarea  anuală  a  copiilor  care  necesită încadrarea într-o categorie 

de persoane cu handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel 

putin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului; cererea de 

reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat 

condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-o categorie de persoane cu 

handicap ; 

j) efectuează reevaluarea anuală a copiilor cu deficienţă, la cererea părintelui sau a 

reprezentantului legal formulată cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de 

valabilitate  a certificatului sau în situaţia în care se constată schimbarea condiţiilor pentru 

care s-a eliberat certificatul de expertiză şi orientare şcolară; 

k) evaluarea/reevaluare se realizează în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă, iar în 

cazuri excepţionale echipa pluridisciplinară se deplasează la domiciliul copilului; 

l) realizează şi completează baza de date privind copiii cu nevoi speciale; 

m) întocmeşte/completează dosarul unic al copilului cu nevoi speciale, dosar care 

cuprinde: copie după certificatul de naştere, copie după buletinul unuia dintre părinţi, 

certificat medical de la medicul specialist, alte acte care susţin diagnosticul medical, trimitere 

de la medicul de familie, evaluare psihosocială; 

n) întocmeşte rapoarte de evaluare complexă şi planul de servicii personalizat şi 

propune comisiei încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, orientarea 

şcolară şi după caz, stabilirea unei măsuri de protecţie; 

o) monitorizează realizarea planului de servicii personalizat; 

p) îndrumă şi controlează activitatea specifică din structurile funcţionale subordonate 

metodologic; 
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r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general. 

 

Serviciul de Evaluare Complexă pentru Copii se subordonează directorului general 

adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecþiei drepturilor copilului şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 33-  Compartimentul Management de caz pentru copii cu handicap îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 

a) elaborează şi implementează planul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi, 

prevazut de art. 21 din H.G. nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare 

a comisiei pentru protectia copilului; 

b) completează planul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi din familie care necesită 

încadrare într-un grad de handicap, cât şi pentru cei care necesită orientare 

şcolară/profesională sau care necesită ambele acţiuni; 

c) completează planul individualizat de protecţie care conţine şi planul de recuperare 

pentru copiii cu dizabilităţi aflaţi în protecţie specială, respectiv copii plasaţi în familia lărgită, 

familia substitutivă (familii de plasament şi asistent maternal) sau în servicii rezidenţiale;  

d) asigură o intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională, organizată, riguroasă, 

eficientă şi coerentă pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane reprezentative 

pentru copil; 

e) realizează evaluarea complexă şi multidimensională a situaţiei copilului, familiei 

sale/reprezentantului legal, care au solicitat protecţie socială, în context sociofamilial, în 

vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora; 

f) sprijină implicarea activă a copilului şi a familiei sale/reprezentantului legal în toate 

demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz; 

g) verifică modul de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese obţinute, atingerea 

obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare 

serviciu/activitate; 

h) asigură comunicarea eficientă între toate părţile implicate în rezolvarea cazului; 

i) centralizează şi monitorizează date referitoare la copiii cu dizabilităţi, încadraţi într-un 

grad de handicap şi pentru cei care a fost eliberat un certificat de orientare şcolară, aflaţi în 

familie, în centrele de plasament sau în cadrul organismelor private autorizate care desfăşoară 

activităţi în domeniul protecţiei copilului de pe raza judeţului Alba; 

j) acţionează în virtutea respectării promovării cu prioritate a interesului superior al 

copilului, a egalizării şanselor şi nediscriminării, a respectării istoriei personale, a respectului 

faţă de opinia copilului, a confidenţialităţii şi imaginii copilului; 

k) dispune de proceduri şi regulamente ce respectă şi sprijină drepturile beneficiarilor în 

ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, precum şi participarea egală a acestora în 

procesul de furnizare a serviciilor sociale;  

l) identifică cazurile de copii/familii în dificultate prin solicitare directă, referire din 

partea altui serviciu sau instituţie, semnalare sau sesizare scrisă sau telefonică sau 

autosesizare ; 

m) realizează, după caz, atât evaluarea iniţială şi/sau detaliată a nevoilor copiilor şi 

familiilor acestora, cât şi evaluarea complexă a cazului în situaţiile când se impune instituirea 

unei măsuri de protecţie specială pentru copii ; 

 

Compartimentul Management de caz pentru copii cu handicap se subordonează 

directorului general adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecþiei drepturilor 

http://www.legestart.ro/Hotararea-1437-2004-organizarea-metodologia-functionare-comisiei-protectia-copilului-(MTI3ODE1).htm
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copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 34 – Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului 

îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) înregistrează cererile de audiere adresate Comisiei pentru protecţia copilului de 

către copii şi aduce la cunoştinţa acestora procedurile şi modul de soluţionare a cererii; 

b) asigură întocmirea, în baza propunerilor asistenţilor sociali şi a altor persoane 

îndreptăţite, a ordinii de zi a şedinţelor şi o comunica membrilor Comisiei pentru Protectia 

Copilului;  

c) asigură convocarea persoanelor chemate în faţa comisiei, cu respectarea regulilor 

procedurale; 

d) asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinţei a audierilor şi dezbaterilor ce au 

loc în comisie, pe care le înregistrează în registrul special de procese verbale ale caror pagini 

sunt numerotate şi poartă ştampila comisiei, precum şi semnatura secretarului comisiei; 

e) asigură redactarea hotărârilor comisiei, precum şi comunicarea acestora, în 

conformitate cu regulile procedurale; 

f) înregistrează dosarul fiecarui caz supus dezbaterii în şedinţele comisiei şi 

transmiterea acestuia catre compartimentul competent al DGASPC Alba; 

g) primeşte şi înregistrează în registrul general de intrare-ieşire al comisiei 

corespondenţa acesteia cu celelalte comisii din ţara, cu autorităţi şi instituţii centrale sau 

locale, cu familiile, persoanele sau organismele private autorizate sau orice alta 

corespondentă, în ordinea primirii acesteia; 

h) păstrează corespondenţa comisiei în dosare constituite potrivit Nomenclatorului 

actelor Comisiei pentru protecţia copilului; 

i) urmăreşte constituirea şi reactualizarea periodică a dosarului cu acte normative 

aplicabile în domeniul protecţiei copilului; 

j) întocmeşte situaţiile statistice şi rapoarte cu privire la activitatea comisiei; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general. 

 

Compartimentul Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului se subordonează 

directorului general şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 35 – Birou -/ Departamente  Servicii Sociale Alba Iulia, Blaj, Abrud, Cugir, Ocna 

Mureş, prin intermediul Centrului de Pregătire şi Sprijinire a Reintegrării sau Integrării 

Copilului în Familie şi a Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru Părinţi şi Copii,  îndeplinesc 

următoarele atribuţii specifice : 

a) asigură activităţile specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba la nivelul localităţilor din zonele repartizate; 

b) întocmeşte proiectul planului individualizat de protecţie şi a raportului referitor la 

ancheta psihosocială a copilului; 

c) reevaluează şi monitorizează, conform legii, măsurile de protecţie pentru copiii din 

zona arondată; 

d) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti 

revenirea acestuia în mediul său familial şi urmăreşte modul de realizare a acestor activităţi, 

de serviciile locale; 

e) pregăteşte, cu sprijinul autorităţii publice locale, integrarea sau reintegrarea 

copilului în familia sa, într-o familie substitutivă  sau în familia adoptivă, după caz; 
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f) pune la dispoziţia Serviciului protecţie de tip familial date cu privire la 

părinţii/rudele copiilor instituţionalizaţi sau alte familii identificate pe raza teritorială 

arondată, pentru găsirea de alternative la protecţia în sistem rezidenţial; 

g) colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială la monitorizarea copilului ce a 

revenit în familia naturală/extinsă dintr-un centru de plasament, solicitându-le acestora 

întocmirea unor rapoarte trimestriale; 

h) identifică şi evaluează persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti şi 

monitorizează activitatea acestora; 

i) întocmesc raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului aflat în dificultate, 

provenit din zona arondată şi propune Comisiei stabilirea unei măsuri de protecţie; 

j) efectuează demersurile  necesare pentru clarificarea situaţiei socio-juridice a 

copilului plasat unei familii sau persoane; 

k) identifică familii sau persoane cărora să le poată fi plasaţi copii, cu prioritate printre 

rudele acestuia, până la gradul al patrulea inclusiv; verifică soluţiile propuse de serviciile 

specializate ale consiliilor locale în acest domeniu; 

l) monitorizează împreună cu serviciile specializate locale, modul în care sunt 

respectate drepturile copilului aflat în dificultate în familia naturală sau substitutivă; 

m) acordă asistenţă şi sprijin familiilor/persoanelor care au primit în plasament  pentru 

asigurarea dezvoltării armonioase a acestora; 

n) consiliază şi sprijină  copilul, capabil de discernământ cu privire la poziţia sa faţă 

de măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt; 

asigură asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului copilului la libera exprimare a opiniei sale; 

o) oferă fiecărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaţie ce reprezintă încălcări sau 

nerespectări ale drepturilor sale, inclusiv despre orice formă de abuz sau neglijenţă suferite 

din partea familiei sau  a terţelor persoane în vederea demarării unui proces decizional pentru 

rezolvarea problemei şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime; 

p) oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenţă şi sprijin pentru implicarea 

sa în procesul decizional referitor la orice problemă care îl priveşte sau îi poate afecta 

interesele; 

q) oferă copilului capabil de discernământ toate informaţiile pertinente şi utile 

referitoare la drepturile sale; 

r) consiliază şi asistă  copilul capabil de discernământ pentru a afla opinia sa; 

s) asigură respectarea drepturilor copilului, apărarea drepturilor copilului şi apărarea 

intereselor sale legitime; 

t) pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe şi nemijlocite între copil şi părinţii 

săi naturali sau familia sa lărgită, copil şi asistent maternal, copil şi familia potenţial adoptivă; 

u)  întocmeşte proiectul de integrare şi reintegrare a copilului, monitorizează şi 

evaluează aceste relaţii; 

v) acordă suport şi consiliere copilului,  familiei naturale,  asistentului maternal,  

familiei adoptive şi persoanelor de referinţă pentru copil; 

w) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului aflat în dificultate pentru a pregăti 

revenirea acestuia în mediul său familial şi urmăreşte modul de realizare a acestor activităţi; 

x)  informează prin coordonatorul desemnat  directorul general adjunct din domeniul 

asistenţei sociale cu privire la activitatea serviciului precum şi orice neregulă apărută; 

y) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 

 

Birou -/ Departament Servicii Sociale Alba Iulia, Cugir, Blaj, Abrud şi Ocna Mureş se 

subordonează directorului general adjunct din domeniul protecţiei copilului, iar Birou 

Departamente servicii sociale Abrud şi Blaj se subordonează administrativ şi Serviciilor 
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comunitare în structura cărora funcţionează, toate colaborând cu serviciile funcţionale din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 36 – Directorul executiv (economic) îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) organizează, coordonează şi răspunde de activitatea: Serviciului financiar contabil,  

şi a Serviciului achiziţii, patrimoniu tehnic şi administrativ.  

b) elaborează, împreună cu directorii generali adjuncţi şi directorul executiv, studii de 

specialitate pentru eficientizarea costurilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Alba referitoare la unităţile funcţionale ale acesteia; 

c) analizează împreună cu directorii generali adjuncţi şi directorul executiv costurile 

proiectelor de dezvoltare instituţionale pe noi servicii şi structuri; 

d) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

e) răspunde de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor 

bugetare repartizate şi aprobate potrivit legii; 

f) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele 

stabilite de lege  a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului şi execuţiei bugetare; 

g) răspunde de angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni 

financiare;  

h) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba; 

         i) elaborează, împreună cu Serviciul resurse umane fişa postului pentru şefii de servicii, 

respectiv coordonatorii de compartimente, din cadrul structurilor coordonate; 

          j)  urmăreşte modul de administrare a patrimoniului instituţiei; 

k) urmăreşte respectarea atribuţiilor ce revin salariaţilor din structurile subordonate şi 

propune sancţiuni disciplinare pentru aceştia; 

l) propune şi iniţiază programe de formare profesională pentru categoriile de personal 

din structurile subordonate; 

m) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu toate structurile specializate 

din cadrul direcţiei; 

         n)  participă în echipa de negociere a contractului colectiv de muncă; 

         o) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului de către directorul general.  

 

Art. 37 – Serviciul financiar contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice : 

a) organizează şi conduce contabilitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba, potrivit normelor financiar-contabile în vigoare, întocmind 

documentele justificative privind operaţiunile patrimoniale şi urmărind ţinerea corectă şi la zi 

a acestora; 

b) ţine contabilitatea mijloacelor fixe pe categorii şi pe fiecare obiect de evidenţă, a 

valorilor materiale cantitativ şi valoric, a obiectelor de inventar, a mijloacelor băneşti, a 

clienţilor şi furnizorilor, a salariilor, a obligaţiilor şi a creanţelor, a veniturilor pe surse de 

venituri după natura lor; 

c) planifică, coordonează, organizează şi controlează ţinerea evidenţei contabile 

bugetare; 

d) exercită activitatea de control financiar preventiv; 

e) întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru urmărirea înregistrării corecte în 

contabilitate a operaţiunilor patrimoniale; 

f ) întocmeşte dări de seamă contabile trimestriale şi anuale, contul de execuţie al 

bugetului şi orice alte situaţii financiare cerute de Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice sau 

Trezorerie; 
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g ) întocmeşte registrele contabile prevăzute de legislaţia în vigoare; 

h ) ţine evidenţa plăţilor de casă  şi a  cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei 

bugetare; 

i) evaluează elementele patrimoniale pe baza inventarierii, cel puţin o dată pe an şi în 

alte situaţii prevăzute de lege; 

j) asigură întocmirea execuţiei de casă  şi a bilanţului contabil; 

verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între Ordinele 

de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci, ş.a.; 

k) verifică condiţiilor de acceptare a documentelor de plată şi concordanţa între 

Ordinele de plată emise şi extrasele de cont eliberate de Trezorerie, bănci ş.a.; 

l) răspunde în faţa organelor de control asupra modului de cheltuire a fondurilor 

financiare; 

m)  ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin 

conturile instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei 

bugetare şi pe destinaţia sumelor; 

n) organizează şi conduce distinct evidenţa încasărilor şi a plaţilor din surse 

extrabugetare şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei din documentele legal 

încheiate;  

o) execută anual sau ori de cate ori este nevoie inventarierea patrimoniului, scoaterea 

din funcţiune, casarea şi dezmembrarea ori valorificarea, dupa caz, a bunurilor pentru care s-a 

aprobat aceasta; 

p) întocmeşte şi depune la Direcţia Generală Protecţia Copilului şi Direcţia Generală 

Protecţia Persoanelor cu Handicap, fişa de monitorizare pentru activitatea economico-

financiară a DGASPC Alba; 

r)  ţine registrul de evidenţă a bunurilor din patrimoniul instituţiei, a bunurilor 

aparţinând domeniului public şi privat al judeţului date în administrarea DGASPC Alba; 

s) urmăreşte derularea activităţilor de casierie a DGASPC Alba; 

t) întocmeşte fişele mijloacelor fixe, evidenţiează şi înregistrează în contabilitate 

imobilizările şi amortizăril mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC Alba; 

u) ţine evidenţa contractelor şi a încasărilor din concesiuni, închirieri, asocieri etc.; 

v) ţine evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori; 

w) întocmeşte bugetul proiectelor, programelor şi activităţilor proprii;  

x) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale 

activităţilor contabile; 

y) elaborează proiectele bugetelor anuale ale DGASPC Alba, precum şi previziunile de 

buget pe termen mediu şi lung, pe care le supune avizării Colegiului Director al DGASPC 

Alba şi aprobării Consiliului JudeţeanAlba; 

z) analizează propunerile de buget ale instituţiilor subordonate şi le centralizează în 

vederea cuprinderii lor în bugetul general; 

aa) organizează evidenţa angajamentelor legale şi a angajamentelor bugetare pentru 

fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare; 

bb) organizează evidenţa creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a 

clasificaţiei bugetare precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului, ca urmare a 

rectificărilor de buget; 

cc) organizează evidenţa angajamentelor bugetare şi compararea datelor 

angajamentelor bugetare aprobate şi a celor angajate pentru a putea determina creditele 

bugetare disponibile care pot fi angajate; 

dd)  angajează şi ordonanţează cheltuielile bugetare pe baza documentelor justificative; 

ee) efectuează deschideri de credite (finanţări), atât pentru conturile proprii cât şi 

pentru conturile unităţilor subordonate şi verifică încadrarea acestora în planurile aprobate; 
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ff) înregistrarea, verificarea şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale fiecărei 

unităţi subordonate; 

gg) întocmeşte referate de specialitate în vederea iniţierii proiectelor de hotărâri din 

domeniul propriu de activitate; 

hh) urmăreşte respectarea şi punerea în aplicare a hotărârilor consiliului judeţean 

privind alocarea unor sume pe diferitele destinaţii; 

ii) urmăreşte respectarea şi ţinerea evidenţei sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pe destinaţii precise stabilite prin Legea bugetului de stat; 

jj) întocmeşte solicitări suplimentare de sume defalcate adresate Consiliul Judeţean în 

situaţia în care aceste sume sunt insuficiente (salarii personal, indemnizaţii persoane cu 

handicap ş.a.m.d.); 

kk) asigură întocmirea la termen a documentelor de angajare bugetară şi de plată ale 

activităţilor DGASPC Alba; 

ll) asigură asistenţă de specialitate serviciilor şi componentelor funcţionale din structura 

DGASPC; 

mm) verifică încadrarea listelor de lucrări, de bunuri şi servicii din proiectul planului 

anual de achiziţii în prevederile bugetare; 

nn) întocmeşte propunerile şi urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor prevazute în 

bugetul propriu al DGASPC Alba pe surse de finanţare şi destinaţii şi informează periodic sau 

la solicitarea conducerii instituţiei despre modul de realizare; 

oo) urmăreste respectarea condiţiilor de legalitate şi regularitate şi/sau de încadrare în 

limitele stabilite şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament a proiectelor de operaţiuni; 

pp) întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea 

bugetului DGASPC Alba  pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare; 

qq) urmăreşte respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale procesului 

execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata; 

rr) organizează inventarierea periodică, cu respectarea prevederilor legale incidente, a 

patrimoniului DGASPC Alba  şi prezintă propuneri de completare, casare sau scoatere din 

funcţiune a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar; 

ss) coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a 

serviciilor şi componenţelor funcţionale din structura DGASPC Alba care au organizata 

contabilitate proprie; 

tt)  se informează şi asigură verificarea stării de funcţionare şi a gradului de uzura al 

mijloacelor fixe şi al obiectelor de inventar din patrimoniul DGASPC Alba  şi propune măsuri 

corespunzatoare;  

uu) asigură păstrarea şi arhivarea documentelor create în conformitate cu prevederile 

legale;  

vv) întocmeşte şi transmite periodic Direcţiei Generale Protecţia Copilului situaţia 

referitoare la cheltuiala/copil/luna în serviciile şi componentele funcţionale ale DGASPC 

Alba; iniţiază propuneri de măsuri de reducere a acestor cheltuieli; 

ww) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general; 

 

Serviciul financiar - contabil se subordonează directorului executiv economic şi 

colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba.  

 

Art. 38 – Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ îndeplineşte 

următoarele atribuţii specifice: 
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a)  asigură întreţinerea, gospodărirea, administrarea, igienizarea şi 

reparaţiile/îmbunătăţirile în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea personalul DGASPC 

Alba; 

b)  primeşte, centralizează şi înaintează Compartimentului achiziţii publice necesarul 

de bunuri, servicii şi lucrări de la nivelul DGASPC Alba; 

c)  preia şi distribuie către serviciile şi compartimentele funcţionale din cadrul 

DGASPC Alba bunurile achiziţionate în vederea utilizării la nivelul acestora; 

d) răspunde de buna întreţinere şi exploatare a parcului de maşini din dotare; 

e) ţine evidenţa foilor de parcurs şi întocmeşte foile de activitate zilnică ale 

autovehicolelor; 

f) ţine evidenţa ajutoarelor şi donaţiilor primite şi asigură, repartizarea lor pe unităţile 

din subordine, conform destinaţiei stabilite prin contractul de donaţie; 

g) gestionează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, asigurând constituirea, păstrarea, 

selecţionarea şi conservarea fondului arhivistic a acesteia; 

h) ţine evidenţa responsabililor pe obiective cu privire la gestionarea documentelor 

care urmează a fi arhivate; 

i) colaborează cu sefii celorlalte servicii de asistenţă socială şi protecţia copilului 

pentru stabilirea traseelor zilnice ale mijloacelor auto din dotare; 

j) eliberează documentele necesare pentru activitatea mijloacelor de transport şi 

verifică încadrarea în cota lunară de carburant; 

k) asigură efectuarea activitaţilor de prospectare de piaţă în cazul achiziţiilor directe 

de bunuri, servicii sau lucrări; 

l) coordonează şi monitorizează activitatea administrativ-gospodarească din 

structurile DGASPC Alba; 

m) participă la inventarierea patrimoniului conform legii contabilităţii şi a normelor de 

inventariere; 

n) urmăreşte realizarea şi respectarea graficelor de execuţie a lucrărilor de reparaţii şi 

investiţii şi sesizează şeful ierarhic de nerespectarea termenelor contractate; 

o)  participă la recepţia lucrărilor de investiţii, reparaţii curente şi capitale în  

momentul finalizării acestora; 

p) asigură buna executare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente; 

q) asigură încheierea contractelor pentru energie electrică, energie termică, gaz metan, 

apă-canal, gunoi, prestări servicii, lucrări de reparaţii curente pentru sediul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, organizează şi asigură efectuarea curăţeniei 

în birouri şi în celelalte încăperi şi spaţii aferente imobilelor, întreţinerea spaţiilor verzi, a 

căilor de acces; 

r) face propuneri privind lucrările de reparaţii curente la imobile şi celelalte mijloace 

fixe din dotare, urmăreşte realizarea reparaţiilor şi participă la efectuarea recepţiilor; 

s) asigură întreţinerea instalaţiilor şi dotărilor clădirilor şi bunurilor aparţinând 

DGASPC Alba; 

t) ţine la zi gestiunea obiectelor de inventar, a furniturilor de birou etc; 

u) întocmeşte comenzile, recepţia, darea în inventar şi în consum a bunurilor 

achiziţionate pentru folosinta lor de către personalul de la sediul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

v) face propuneri pentru aprovizionarea tehnico-materială cu piese de schimb, 

consumabile şi rechizite de birou; 

w) asigură multiplicarea materialelor provenite din activitatea aparatului propriu al 

direcţiei; 
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x) organizează şi asigură accesul persoanelor în sediu, asigură paza bunurilor din 

administrarea instituţiei; 

y) verifică aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în imobilele aflate 

în administrare; 

z) verifică aplicarea normelor de protecţia şi sănătatea muncii în toate structurile 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

aa) urmăreşte respectarea disciplinei muncii şi propune sancţiuni disciplinare şi 

recompense pentru angajaţii din serviciu; 

bb) analizează, când este cazul, necesitatea şi oportunitatea propunerilor venite din 

partea componentelor funcţionale ale DGASPC Alba cu privire la achiziţia publică de servicii 

şi lucrări; 

cc)  formulează şi fundamentează propunerile pentru executarea unor investiţii şi 

reparaţii la imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în patrimoniul şi/sau 

administrarea DGASPC Alba; 

dd)  colaborează la întocmirea documentaţiei (caietul de sarcini-specificaţiile tehnice) 

pentru achiziţia publică de lucrări sau de servicii pentru construcţii, reabilitare, reamenajare, 

instalaţii s.a; 

ee)  colaborează la urmărirea executării lucrărilor şi îndeplinirea serviciilor specifice 

contractate; 

ff)  organizează recepţiile la terminarea lucrărilor şi la expirarea perioadei de garanţie; 

gg)  verifică îndeplinirea calităţii lucrărilor executate, în perioada de garanţie; 

hh) răspunde de întocmirea documentaţiilor necesare pentru cartea tehnică a tuturor 

construcţiilor aflate în patrimoniul şi/sau administrarea DGASPC Alba ; 

ii) pune la dispoziţia comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziţia publică de 

servicii şi lucrări, analizele tehnice necesare stabilirii ofertei câştigătoare; 

jj)  colaborează cu Compartimentul achiziţii la elaborarea programului anual al 

achiziţiilor publice de servicii şi lucrări pentru aparatul propriu şi structurile exterioare ale 

DGASPC Alba; 

kk)  asigură obţinerea avizelor şi autorizaţiilor tehnice necesare pentru achiziţiile de 

servicii şi lucrări şi pentru executarea contractelor subsecvente ; 

ll) întocmeşte şi fundamentează listele de lucrări de investiţii în proiectul de buget şi a 

programului anual de achiziţii publice, studii, dotări şi proiecte; 

mm) planifică lucrările de investiţii aprobate pentru finanţare în bugetul anual; 

nn) asigură urmărirea execuţiei lucrărilor de investiţii, conform legislaţiei în vigoare; 

oo) obţine avizele, acordurile şi autorizaţiile de construcţie pentru lucrările de investiţii ; 

pp) verifică şi recepţionează lucrările şi serviciile contractate din domeniul de activitate; 

qq) verifică situaţiile de lucrări, confirmând veridicitatea acestora; 

rr) efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, după expirarea 

perioadei de garanţie ; 

ss) comunică recepţiile Serviciului financiar - contabil în vederea luării în evidenţa 

contabilă şi urmăreşte şi asigură decontările lucrărilor şi serviciilor executate, conform 

contractelor în derulare; 

tt) colaborează cu compartimentele de specialitate în elaborarea de programe şi strategii 

de dezvoltare pe termen mediu şi lung; 

uu) promovează şi derulează proiecte finanţate din diferite fonduri nerambursabile, 

asigurând  documentaţiile tehnice şi procedurile pentru derularea unor lucrări de investiţii în 

parteneriate, asocieri; 

vv) urmăreşte înregistrarea în contabilitate şi în patrimoniu a obiectivelor de investiţii 

finalizate; 
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ww) iniţiează şi promovează procedurile privind aplicarea legislaţiei în domeniul 

conservării bunurilor imobile; 

xx) coordonează şi monitorizează inventarierea anuală a patrimoniului; 

yy) ţine evidenţa bunurilor imobile (clădiri, terenuri, alte bunuri;) aflate în administrarea 

DGASPC Alba; 

zz) constituie baza de date operaţională a evidenţei patrimoniului; 

aaa) elaborează documentaţiile administrative in vederea acceptării ofertelor de donaţie 

de bunuri imobile ce intră în patrimoniu; 

bbb) asigură prin personal tehnic autorizat de ISCIR, denumit în continuare RSVTI, 

întreţinerea şi repararea echipamentelor din domeniul ISCIR deţinute de DGASPC Alba 

precum şi de exploatarea corectă şi legală a acestora, în conformitate cu dispoziţiile 

prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR; 

 ccc) RSVTI răspunde de luarea măsurilor pentru aplicarea prescripţiilor tehnice privind 

siguranţa în funcţionare a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat ;  

ddd) prezintă echipamentele/instalaţiile, precum şi documentaţia tehnică prevăzută de 

Prescripţiile tehnice – Colecţia ISCIR, la verificările tehnice care se efectuează de ISCIR–

INSPECT în vederea autorizării funcţionării echipamentelor/instalaţiilor sau ori de câte ori se 

solicită de către ISCIR;  

eee) ţine evidenţa instalaţiilor sub presiune şi de ridicat şi urmăreşte efectuarea la 

termen a verificării tehnice oficiale fără de care instalaţiile respective nu pot funcţiona;  

fff) urmăreşte pregătirea echipamentelor/instalaţiilor şi a sarcinilor de încercare 

necesare pentru verificările tehnice oficiale şi participă la efectuarea lor;  

ggg) supraveghează ca echipamentele/instalaţiile să fie folosite în conformitate cu 

prevederile  prescripţiilor tehnice, instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător şi a 

normelor de protecţia muncii;  

hhh) urmăreşte realizarea în termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de 

verificare tehnică, examinează în mod regulat, registrul de evidenţă a funcţionării şi să ia 

măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;  

iii) afişează la loc vizibil instrucţiunile de exploatare a instalaţiilor sub presiune şi de 

ridicat;  

jjj) interzice manevrarea echipamentelor şi instalaţiilor montate şi utilizate de persoane 

neautorizate;  

kkk) efectuează instructajul profesional cu manevranţii instalaţiilor sub presiune şi de 

ridicat, conform reglementărilor în vigoare şi organizează reexaminarea periodică a acestora;  

lll) asigură calificarea şi instruirea personalul de deservire a instalaţiilor sub presiune şi 

de ridicat (RSVRTI- ISCIR);  

mmm) asigură realizarea lucrărilor de revizii şi activităţile de reparaţii şi întreţinere, la 

termenele scadente, a instalaţiilor sub presiune şi de ridicat (RSVRTI- ISCIR); 

      nnn) transmite, în termen legal, planul anual de verificări tehnice periodice pentru anul 

următor la ISCIR–INSPECT IT de care aparţine DGASPC Alba;  

ooo) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de catre directorul 

general. 

 

Serviciul achiziţii, patrimoniu, tehnic şi administrativ se subordonează directorului 

executiv economic şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Art. 39 –  Compartimentul achiziţii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba; 
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b) elaborează programul anual al achiziţiilor publice al DGASPC Alba pe baza 

propunerilor şi întocmite de către compartimentele instituţiei, în funcţie de gradul de prioritate 

şi îl supune avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Judetean Alba; 

c) coordonează şi controlează derularea procedurilor de achiziţie publică la nivelul 

componentelor funcţionale ale DGASPC Alba ; 

d) se preocupă de estimarea valorii contractelor de achiziţie în vederea fundamentării 

bugetului de venituri şi cheltuielie pentru fiecare an bugetar; 

e) estimează valoarea fiecarui contract de achizitie publica şi propune procedura de 

achiziţie aplicabilă; 

f) asigură publicitatea achiziţiilor publice transmiţând spre publicare în Monitorul 

Oficial, partea a VI-a, anunţurile de intenţie şi de participare privind achiziţiile publice în care 

DGASPC Alba este autoritate contractantă; 

g) întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei în cadrul 

procedurilor de achiziţie publică desfăşurate la nivelul DGASPC Alba; 

h) asigură organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi urmăreşte 

derularea contractelor de achiziţie publică atribuite; 

 i) întocmeşte trimestrial raportul cuprinzând datele referitoare la contractele de achiziţie 

publică atribuite de DGASPC Alba şi-l înaintează Direcţiei Generale a Finantelor Publice 

Alba; 

 j) întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit; 

 k) ţine evidenţă contractelor de achiziţie publică la nivelul întregii instituţii; 

 l) asigură comunicarea cu furnizorii de produse, servicii, lucrări pe parcursul derularii 

contractelor de achizitie publică; 

 m) elaborează împreună cu personalul de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba documentaţia de atribuire pentru achiziţia 

publică de bunuri, servicii şi lucrări; 

  n) întocmeşte referatele pentru constituirea comisiilor de licitaţii achiziţii publice; 

  o) rezolvă contestaţiile, restituie garanţiile de participare, informează ofertanţii despre 

rezultatul procedurii pe baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a 

ofertelor; 

  p) întocmeşte contractele de achiziţii publică şi ţine evidenţa contractelor de achiziţii 

publice; 

  q) asigură colaborarea cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Ministerul Finanţelor, 

în conformitate cu actele normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi servicii; 

    r) elaborează Raportul privind contractele atribuite în anul anterior; 

    s) constituie şi păstrează dosarului achiziţiei publice; 

    t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către directorul 

general. 

 

Compartimentul achiziţii se subordonează Serviciului achiziţii, patrimoniu, tehnic şi 

administrativ şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

 

Capitolul VI – Atribuţiile centrului de tranzit 

  

Art. 40 – Centrul de tranzit este un serviciu fără personalitate juridică, care oferă un 

model familial pentru tinerii aflaţi în dificultate, asigurând pe o perioadă determinată de timp 
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protecţie, educaţie non-formală, informală, consiliere, sprijin emoţional şi afectiv, dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă si pregătire în vederea integrării  socioprofesionale. 

Scopul principal al  centrului de tranzit este de crea, dezvolta şi aplica un ansamblu de 

măsuri şi proceduri menite  să ducă la formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de 

viaţă independentă pentru tinerii aflaţi în sistemul de protecţie.  

Activităţile desfăşurate într-un centru de tranzit au un caracter personalizat, în funcţie 

de vârsta, nivelul de înţelegere al tinerilor, nivelul de şcolarizare, activităţi menţionate în 

Programele de Intervenţie Specifică.  

 Principalele activităţi care se desfăşoară în centrul de tranzit sunt: 

1. activităţi lucrative zilnice de grup: 

- igienizarea şi întreţinerea spaţiului de locuit; 

- participare la activităţile culinare; 

2. activităţi de învăţare şi socializare: 

- deprinderea abilităţilor de autoservire; 

- învăţarea unor deprinderi de auto-gospodărire; 

- deprinderea unui comportament adecvat diferitelor situaţii sociale; 

- dezvoltarea abilităţilor de comunicare; 

- sărbătorirea zilelor onomastice; 

- întâlnirii cu colegii de serviciu şi tinerii din comunitate; 

- participarea tinerilor la activităţi organizate la nivel local: Ziua Naţională a 

României, Zilele Oraşului etc. 

3. alte activităţi: 

- asistenţă şi consiliere juridică şi socială; 

- consultanţă şi consiliere psihologică; 

- asistenţă medicală; 

- asistenţă şi consiliere pentru exprimarea liberă a opiniei tânărului. 

Centrul de tranzit funcţionează în subordinea Serviciului protecţie de tip rezidenţial copii 

din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba. 

 

Capitolul VII – Atribuţiile centrului maternal 

 

Art. 41– (1) Centrul maternal este un serviciu fãrã personalitate juridicã, de tip 

rezidenþial pentru prevenirea separãrii copilului de parinþii sãi, organizat pe model familial a 

cãrui misiune este de a permite formarea, menþinerea ºi întãrirea legãturilor familiale, precum 

ºi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilitãþilor parentale. 

(2) Centrul maternal oferã servicii publice, dupa criterii selective, pentru a ajuta mamele 

singure cu copii sã-ºi dezvolte potenþialul ºi capacitatea de îngrijire a copilului; este locul în 

care mama, îndrumatã de profesioniºti, poate sã reflecteze ºi sã-ºi clarifice dacã are sau nu 

potenþialul ºi capacitatea de a asigura îngrijirea, creºterea ºi educaþia copilului, conform 

nevoilor acestuia. 

Art. 42 – (1) Centrul maternal îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 

necesare protecţiei cuplurilor mamă-copil care beneficiază de acest tip de serviciu; 

b) asigură, dupa caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, 

îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 

d) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

e) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
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f) asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate 

adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 

g) asigură intervenţie de specialitate; 

h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de intervenţie personalizat; 

i) urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 

integrarea şi evolutia beneficiarilor în cadrul serviciului; 

j) asigura posibilităţti de petrecere a timpului liber. 

(2) Centrul maternal funcţionează în subordinea directorului general adjunct în 

domeniul protecþiei drepturilor copilului şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

 

Capitolul VIII – Atribuţiile centrului de primire în regim de urgenţă 

 

Art. 43 – (1) Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi 

exploatat este un serviciu pentru protecţia copilului, fără personalitate juridică care are drept 

misiune asigurarea protecţiei copilului, pe o perioadă determinată de timp, atunci când acesta 

se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau în familia substitutivă. 

(2) Centrul de primire în regim de urgenţă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării 

drepturilor copilului abuzat, neglijat, exploatat, dar şi a copiilor străzii, prin creşterea şanselor 

de recuperare şi integrare/ reintegrare a acestora în familie ori comunitate şi acordă sprijin şi 

asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea copiilor; 

b) pune în executare prevederile legale cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, conform strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării copilului; 

c) pune în executare prevederile legale cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului, conform strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

d) urmăreşte aplicarea corectă şi respectarea standardelor minime obligatorii cu privire 

la problematica copilului abuzat, neglijat, exploatat, copiii străzii; 

e) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 

necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 

f) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi 

supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

g) asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 

h) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor 

lor; 

i) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 

j) asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării 

cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 

k) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 

l) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 

m) urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie 

specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor şi formulează propuneri vizând completarea sau 

modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate; 

n) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber; 

o) promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de 

intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

p) informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la incidentele deosebite; 

r) asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 

copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 

vătămător; 
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s) exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi, alte acte normative, hotărâri ale Consiliului 

Judeţean Alba şi dispoziţii ale Directorului general al DGASPC Alba. 

(3) Centrul de primire în regim de urgenţă funcţionează în subordinea Serviciului de 

tip rezidenţial copii din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba. 

 

Capitolul IX –Atribuţiile Serviciilor comunitare/Complexului de servicii comunitare 

 

Art. 44 – (1) Serviciile comunitare/complex de servicii comunitare sunt servicii sociale 

specializate, prin intermediul cărora persoanele adulte şi/sau cu handicap, copiii abuzaţi, 

neglijaţi, exploataţi, cu dizabilităţi beneficiază pe lângă serviciile de găzduire şi masă şi de 

servicii personalizate adecvate nevoilor individuale care să le asigure valorificarea 

potenţialului în scopul integrării/reintegrării socio-profesionale. 

(2) Serviciile comunitare/complex de servicii comunitare au în structura lor centre de 

îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane cu handicap, centru de recuperare şi 

reabilitare neuropsihiatrică şi case de tip familial. 

Art. 45 – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă funcţionează ca şi componentă funcţională de 

tip rezidenţial, fără personalitate juridică, în structura DGASPC Alba având rolul de a asigura 

la nivel judeţean aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu 

handicap, de a preveni şi combate marginalizarea socială a acestora în vederea integrării lor în 

familie şi comunitate. 

Art. 46 – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 

persoanei cu handicap asistate, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bunurilor din 

dotare; 

b) elaborează şi respectă Regulamentul de Organizare Internă, Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare, Metodologia de Organizare şi Funcţionare, Manualul de proceduri, 

Ghidul beneficiarului, Planul instituţional/ Proiectul instituţional şi Planul anual de activitate 

al unităţii; 

c) asigură realizarea activităţilor de recuperare specifice handicapului şi persoanei; 

d) acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în 

pericol siguranţa persoanelor beneficiare; 

e) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap internate, ulterior 

finalizării programelor de recuperare şi integrare profesională sau socială; 

f) asigură aplicarea Planului Judeţean de Asistenţă Socială, în vederea asigurării creşterii 

calităţii activităţii de protecţie specială a persoanelor cu handicap; 

g) realizează pentru fiecare beneficiar un program individualizat de recuperare, 

readaptare şi integrare socială în concordanţă cu vârsta, sexul, capacităţile, opţiunile proprii; 

h) programul va fi inclus în planul individual de intervenție; 

i) identifică mediile în care poată fi reintegrată orice persoană beneficiară care a parcurs 

programele de recuperare, reabilitare şi a beneficiat de consiliere; 

j) organizează activităţile specifice terapiei ocupaţionale în raport cu restantul funcţional 

al persoanei internate, în vederea reabilitării şi recuperării acestuia; 

k) organizează activităţi de socializare şi culturale; 

l) asigură consiliere şi informare privind problematica socială (probleme familiale, 

psihologice, etc.); 

m) asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi 

supraveghere permanentă a beneficiarilor internaţi; 
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n) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu instituţiile neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea diversificării şi îmbunătăţirii programelor de 

recuperare oferite persoanelor cu handicap, în funcţie de posibilităţile locale; 

o) intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării ca posibilitate de abuz din 

partea familiei; 

p) intervine în sensibilizarea comunităţii la nevoile specifice persoanelor cu handicap 

instituţionalizate; 

q) asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Direcţia Generală pentru 

Protecţia Persoanelor cu Handicap; 

r) promovează dezinstituţionalizarea prin strategii specifice; 

s) gestionează fondurile alocate în conformitate cu specificul activităţii desfăşurate. 

ţ) analizează necesităţile şi înaintează DGASPC Alba propunerile privind aceste 

necesităţi. 

Art. 47 – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică funcţionează ca şi 

componentă funcţională de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, în structura DGASPC 

Alba, având drept scop protecţia specială a persoanelor cu afecţiuni neuropsihice şi prevenirea 

şi combaterea marginalizării sociale a acestora. 

Art. 48 – Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică îndeplineşte următoarele 

atribuţii specifice: 

a) asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, în 

interesul beneficiarului şi în baza contractului/angajamentului de plată încheiat cu acesta sau 

aparţinători, reprezentant legal; 

b) elaborează şi respectă Regulamentul de Organizare Internă, Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare, Metodologia de Organizare şi Funcţionare, Manualul de proceduri, 

Ghidul beneficiarului; 

c) elaborează şi respectă Planul instituţional/ Proiectul instituţional şi Planul anual de 

activitate al unităţii; 

d) asigură găzduire, îngrijire personală, recuperare, integrare/reintegrare 

profesională/socială şi asistenţă pentru persoane cu handicap ; 

e) asigură informarea prin utilizarea materialelor informative în forme accesibile 

persoanelor cu handicap, beneficiarilor, familiei/reprezentantului legal al acestora sau oricărei 

persoane interesate cu privire la serviciile furnizate în centru; 

f) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 

beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

g) asigură evaluarea iniţială/ reevaluarea periodică a beneficiarilor în vederea stabilirii 

serviciilor sociale necesare nevoilor individuale; 

h) asigură planificarea serviciilor în funcţie de nevoile beneficiarilor, prin 

elaborarea Planului Individual de Intervenţie (PII conţine: Programul Individual de Îngrijire, 

Programul Individual de Recuperare, Programul Individual de Integrare/Reintegrare Socială, 

Orarul Zilnic, Fişa Medicaţiei, Foaia de Ieşire); 

i) asigură hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare 

persoanelor cu handicap din centru, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei 

materiale şi a bunurilor din centru; 

j) asigură beneficiarilor siguranţă şi accesibilitate şi acordă sprijin şi asistenţă de 

specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu 

handicap; 

k) asigură activităţi de recuperare individuale specifice handicapului, afecţiunii 

şi persoanei; 

l) asigură integrare/reintegrare socială prin organizarea unor activităţi cultural-

educative şi de socializare atât în interiorul centrului rezidenţial cât şi în afara acestuia; 
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m) asigură consiliere socială, psihologică şi informare atât beneficiarilor din 

centrele rezidenţiale cât şi aparţinătorilor şi reprezentanţilor legali; 

n) elaborează carta drepturilor specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează 

şi asigură respectarea Codului drepturilor beneficiarilor; 

o) deţine şi aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea 

sesizărilor/reclamaţiilor precum şi notificarea incidentelor deosebite; 

p) asigură protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării persoanelor cu handicap din 

centrul rezidenţial; 

q) instituie măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de 

droguri, băuturi alcoolice în incinta unităţii; 

r) asigură respectarea Standardelor specifice de calitate şi indicatorilor stabiliţi de 

Direcţia Generală pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap; 

Art. 49 –  (1) Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap este o componentă  

funcţională a DGASPC Alba, fără personalitate juridică, având drept scop protecţia specială a 

persoanelor adulte cu handicap şi prevenirea şi combaterea marginalizării sociale a acestora. 

(2) Locuinţa protejată pentru persoane cu handicap îndeplineşte următoarele atribuţii 

specifice: 

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico-sanitare 

corespunzatoare persoanelor cu handicap rezidente; 

b) asigură asistenţa medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi 

supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap rezidente; 

c) asigură continuitatea serviciilor acordate în sistemul de protectie a copilului; 

d) asigură consiliere şi informare atât familiilor cât şi beneficiarilor, privind 

problematica socială; 

e) evaluează periodic din punct de vedere socio-medical toţi beneficiarii, 

întocmeşte şi aplică pentru fiecare dintre aceştia Planul individual de intervenţie; 

f) asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului ăi în baza 

contractului încheiat cu acesta; 

g) promovează dezinstituţionalizarea prin strategii specifice; 

h) facilitează accesul beneficiarilor la alte servicii oferite în comunitate; 

i) acordă sprijin şi asistenţa de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care 

pun în pericol siguranţa beneficiarilor; 

j) asigură implicarea beneficiarilor în activitaţi de autogospodărire, administrative şi 

de gestionare a banilor; 

k) asigură asistenţă şi suport beneficiarilor pentru a-şi conduce independent viaţa în 

acord cu propriile dorinţe; 

l) asigură asistenţa la locul de muncă. 

(3) Servicii comunitare Galda de Jos (centrul de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică,  locuinţe protejate pentru persoane cu handicap), Servicii comunitare 

Gârbova (centrul de îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane cu handicap) şi 

Servicii comunitare Abrud (centrul de îngrijire şi asistenţă, locuinţe protejate pentru persoane 

cu handicap) se subordonează directorului executiv care coordonează domeniul de protecţie a 

persoanelor adulte ºi/sau cu handicap şi colaborează cu serviciile funcţionale din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba. 

Art. 50 – Casa de tip familial este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică  

din structura DGASPC Alba, având drept scop asigurarea serviciilor personalizate adecvate 

nevoilor individuale ale copiilor abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, prin activităţi de: 

a) găzduire pe perioadă temporară; 
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b) asistenţă medicală şi îngrijire, 

c) suport emoţional şi, după caz, consiliere psihologică; 

d) educare, socializare şi petrecere a timpului liber; 

e) reintegrare familială şi comunitară. 

Art. 51 – Casa de tip familial îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-

sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor/tinerilor protejaţi; 

dd) asigură supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor; 

ee) asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 

ff) asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea 

drepturilor lor; 

gg) asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 

hh) asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării 

cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale; 

ii) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 

jj) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor/tinerilor; 

kk) asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe 

individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 

ll) asigură intervenţie de specialitate; 

mm) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de 

protecţie; 

nn) urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie 

specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri 

vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea 

calităţii îngrijirii acordate; 

oo) asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber; 

pp) asigurã respectarea standardelor minime obligatorii ºi indicatorilor stabiliþi de 

Direcţia Generală Protecţia Copilului. 

Art. 52 – (1) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a 

Serviciilor Comunitare Abrud şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi 

asigurate de către Şeful Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Abrud, care realizează şi 

comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(2) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Serviciilor 

Comunitare Gîrbova şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi asigurate de 

către şeful Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Gîrbova care realizează şi comunicarea 

permanentă cu conducerea DGASPC Alba ;  

(3) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Serviciilor 

Comunitare Galda de Jos şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora vor fi 

asigurate de către şeful Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de 

Jos care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(4) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Serviciilor 

Comunitare pentru Protecţia Copilului Blaj şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul 

acestora vor fi asigurate de către Şeful Serviciilor comunitare pentru protecţia Copilului Blaj 

care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(5) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Complexului 

de Servicii Comunitare Aiud şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia vor fi 

asigurate de către Şeful complexului de Servicii comunitare Aiud care realizează şi 

comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Alba; 

(6) Conducerea administrativă, îndrumarea, controlul activităţii curente a Centrului de 

Îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş şi gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul acestuia vor 
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fi asigurate de către şeful centrului care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 

DGASPC Alba; 

(7) În situaţia în care şeful serviciilor comunitare/complex servicii comunitare este 

temporar indisponibil atribuţiile acestuia sunt preluate de către un angajat desemnat de către 

acesta, cu avizul directorului general. 

(8) Metodologic activitatea tipurilor de servicii care intră în structura acestor servicii 

comunitare/complex de servicii comunitare va fi subordonată structurilor specializate din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Alba. 

Art. 53 – Şeful serviciilor comunitare/complex de servicii comunitare îndeplineşte, în 

condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:  

a) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciilor comunitare în 

comunitate;  

b) asigură, în cadrul serviciilor comunitare, promovarea principiilor şi normelor 

prevăzute de legislaţia vigoare cu privire la drepturile copilului şi a persoanei adulte sau/şi cu 

handicap; ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la 

încălcări ale drepturilor copilului/persoanei adulte/handicap în cadrul serviciilor pe care le 

conduce;  

c) se asigură că întregul personal este calificat şi pregătit corespunzător, conştient de 

responsabilităţile care îi revin prin fişa postului şi capabil să lucreze în echipă; 

d) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciilor şi 

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor 

activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;  

e) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 

din cadrul serviciilor comunitare şi propune conducerii DGASPC Alba sancţiuni disciplinare 

pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile;  

f) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare şi a Regulamentului intern ale instituţiei; 

g)    colaborează cu toate serviciile DGASPC Alba; 

h) elaborează, în colaborare cu personalul din subordine şi cu personalul de specialitate 

din cadrul DGASPC Alba, proiecte instituţionale/proiecte anuale pentru componentele 

funcţionale din cadrul serviciilor comunitare; 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în 

mod expres, de către directorul general. 

Art. 54 – Şeful serviciilor comunitare/complex de servicii comunitare organizează 

săptămânal sau ori de câte ori se impune întâlniri de lucru cu coordonatorii structurilor din 

subordine pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea unor soluţii de 

îmbunătăţire a calităţii îngrijirii beneficiarilor. El asigură coerenţa practicilor şi a acţiunilor 

din cadrul serviciilor în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acestora. 

 

 

Capitolul X – Statutul personalului 

 

 Art. 55 – Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba este reprezentat de funcţionari publici, numiţi în funcţii publice, conform Legii  

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare şi 

personal contractual angajat pe bază de contract individual de muncă, în conformitate cu 

prevederile Codului Muncii . 

Art. 56 – Eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se face prin hotărâre a 
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Consiliului Judeţean Alba, la propunerea preşedintelui, iar stabilirea drepturilor salariale sunt 

reglementate de prevederile legale privind salarizarea funcţionarilor publici. 

Art. 57 – Numirea, eliberarea, sancţionarea disciplinară şi stabilirea drepturilor 

salariale ale directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Alba se face conform legislaţiei ce reglementează categoria funcţionarilor 

publici. 

Art. 58 – Numirea în funcţii publice, angajarea pe bază de contract individual de 

muncă, eliberarea şi sancţionarea disciplinară a personalului sunt de competenţa directorului 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, în conformitate 

cu prevederile legale. 

Art. 59 – Drepturile de natură salarială ale personalului Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba se stabilesc conform dispoziţiilor legale privind 

funcţionarii publici şi personalul contractual din unităţile bugetare. 

Art.  60  – (1) Şefii serviciilor rezidenţiale pentru copii sau adulţi aflate în structura 

DGASPC Alba sunt asimilaţi din punct de vedere al salarizării cu funcţia de şef serviciu. 

(2) Adjuncţii şefilor serviciilor rezidenţiale pentru copii sau adulţi aflate în structura 

DGASPC Alba sunt asimilaţi din punct de vedere al salarizării cu funcţia de şef birou. 

Art. 61 – În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba are dreptul, pe lângă salariul de bază şi la premii 

şi sporuri specifice, conform legii. 

Art. 62 – Celelalte drepturi şi obligaţii ale funcţionarilor publici şi personalului 

contractual, încadraţi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba se 

asigură, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Statutul funcţionarilor publici şi a 

legislaţiei muncii în vigoare. 

Art. 63 – Asistenţii maternali profesionişti sunt încadraţi pe bază de contract individual 

de muncă pe perioadă determinată, pe perioada de valabilitate a atestatului, şi sunt salarizaţi 

conform legislaţiei privind salarizarea unitarã a personalului platit din fonduri publice. 

Art. 64 – Personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Alba îi sunt interzise încălcarea confidenţialităţii informaţiilor deţinute în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu, a secretului de serviciu, precum şi pretinderea sau primirea de foloase 

necuvenite. Încălcarea acestor interdicţii va fi sancţionată conform legislaţiei care 

reglementează activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual. 

Art. 65 –  În realizarea atribuţiilor de serviciu, personalul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Alba are obligaţia să soluţioneze cu maximă operativitate şi 

competenţă profesională întreaga problematică ce derivă din acestea, stabilită în detaliu în fişa 

fiecărui post. 

Art. 66 – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba intră în vigoare de la data aprobării lui de către 

Consiliul Judeţean Alba. 
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