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HăOăTă ăRăÂăRăE

cu privire la: - aprobareaă reorganiz riiă Direcțieiă Generaleă deă Asistenț ă Social ă iă Protecțiaăăăăăăăăăăăă
Copilului Olt - aparatul propriu;
- aprobareaă num ruluiă deă posturi,ă aă organigramei,ă aă statuluiă deă funcțiiă iă aă
Regulamentului de organizareă iă funcționareă aleă Direcțieiă Generaleă deă
Asistenț ăSocial ă iăProtecțiaăCopiluluiăOltă– aparatul propriu

-

-

-

-

-

-

Avândăînăvedere:
Expunerea de motive nr.3410/27.03.2018 cu privire la Proiectulă deă hot râreă
nr.3411/27.03.2018;
Raportul nr.3412/27.03.2018 al Serviciului Resurse Umane i Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt;
Raportul nr.3558/28.03.2018 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive
i de Agrement;
Raportul nr.3559/28.03.2018 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate tiințifică,
Sănătate, Familie, Protecție Copii i Culte;
Raportul nr.3560/28.03.2018 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea
Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului i Relații cu Cetățenii;
Raportul nr.21341/23.03.2018 ală Direcțieiă Generaleă deă Asistenț ă Social ă iă Protecțiaă
Copiluluiă Olt,ă înaintată Consiliuluiă Județeană Oltă cuă Adresaă nr.21342/23.03.2018,
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3296/23.03.2018;
prevederileăHot râriiăColegiuluiăDirectorăalăDGASPCăOltănr.6/20.03.2018;
prevederileă Hot râriiă Consiliuluiă Județeană Oltă nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt; aprobarea
organigramei, numărului de personal i statului de funcții pentru Direcția Generală de
Asistență Socială i Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal
i statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială i
Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare i funcționare pentru Direcția
Generală de Asistență Socială i Protecția Copilului Olt i pentru unitățile subordonate, cu
modificările i completările ulterioare;
prevederileăDispozițieiăDirectoruluiăGeneralăalăDirecțieiăGeneraleădeăAsistenț ăSocial ă iă
Protecțiaă Copiluluiă Oltă nr.1380/11.01.2018ă referitoareă laă încetareă raportă serviciuă prină
pensionareălaălimit ădeăvârst ;
prevederileăDispozițieiăDirectoruluiăGeneralăalăDirecțieiăGeneraleădeăAsistenț ăSocial ă iă
ProtecțiaăCopiluluiăOltănr.1707/26.01.2018ăreferitoareălaăexercitareăcuăcaracterătemporară
aăfuncțieiăpubliceădeăconducereăvacanteădeăDIRECTORăGENERALăADJUNCTăalăDirecțieiă
Generaleă deă Asistenț ă Social ă iă Protecțiaă Copiluluiă Olt,ă prină promovareaă temporar ,ă
conformăart.92,ăalin.(1)ădinăLegeaănr.188/1999ăprivindăStatutulăfuncționarilorăpublici,ă(r 2),
cuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare;
prevederileăDispozițieiăDirectoruluiăGeneralăalăDirecțieiăGeneraleădeăAsistenț ăSocial ă iă
ProtecțiaăCopiluluiăOltănr.1593/18.01.2018ăreferitoareălaăexercitareăcuăcaracterătemporară
aă funcțieiă publiceă deă conducereă vacanteă deă ȘEFă SERVICIUă ală Serviciuluiă deă evaluareă
complex ăaăpersoanelorăadulteăcuăhandicapă iăevidenț ăprestațiiăsociale;
prevederileăDispozițiilorăDirectoruluiăGeneralăalăDirecțieiăGeneraleădeăAsistenț ăSocial ă
iăProtecțiaăCopiluluiăOltănr.92-98/03.01.2018 referitoareălaănumireăînăfuncțieăpublic ădeă
execuție;
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prevederileăDispozițiilorăDirectoruluiăGeneralăalăDirecțieiăGeneraleădeăAsistenț ăSocial ă
iă Protecțiaă Copiluluiă Oltă nr.1370/10.02.2017,ă nr.4950/12.04.2017,ă nr.14126/26.09.2017ă iă
nr.17315/29.11.2017ă referitoareă laă numireă înă funcțieă public ă deă execuțieă urmareă
finaliz riiăperioadeiădeăstagiuă iăstabilireădrepturiăsalariale;
- prevederileăDispozițiilorăDirectoruluiăGeneralăalăDirecțieiăGeneraleădeăAsistenț ăSocial ă
iăProtecțiaăCopiluluiăOltănr.4044-4049/19.03.2018 iănr.4051-4058/19.03.2018 referitoare
laămodificareăraportăserviciuăprinămutareădefinitiv ;
- Avizul consultativ al MinisteruluiăMunciiă iăJustițieiăSocialeănr.12/27.03.2018 înaintatăcuă
adresa nr.1015/DPSS/1248/DM/28.03.2018 iă înregistrată laă Consiliulă Județeană Oltă subă
nr.3582/29.03.2018;
- Avizul favorabil al AgențieiăNaționaleăaăFuncționarilorăPubliciănr.19474/2018 cu privire la
funcțiileă publiceă stabiliteă înă cadrulă Direcțieiă Generaleă deă Asistenț ă Social ă iă Protecțiaă
Copilului Olt, înregistratălaăConsiliulăJudețeanăOltăsubănr.3491/28.03.2018;
- prevederileăart.1,ăart.2ăalin.(1)ă iă(2), art.41 alin.(1)-(3), art.112 i art.113 alin.(1), (2) iă(5)ă
dinăLegeaăasistențeiăsocialeănr.292/2011,ăcu modificările i completările ulterioare;
- prevederile art.1,ăart.2ăalin.(1),ăalin.(2)ătezaăI,ăalin.(3)ă iă(5),ăart.6ălit.a),ăart.7ăalin.(1)ălit.c),ă
art.8 alin.(3), art.14, art.15, art.54, art.56ălit.c),ăart.107ăalin.(1),ăalin.(2)ă iăalin.(3),ăart.1071,
art.111 alin.(1), alin.(3) i alin.(4) art.112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcționariloră publici,ă republicat ,ă cuă modific rileă iă complet rileă ulterioare, precumă iă
Lista cuprinzândăfuncțiileăpubliceăprev zuteăăla pct.I lit.Bă iălit.Cădin Anexa la Statut;
prevederile art.1 alin.(2),ă art.2,ă art.4ă alin.(1),ă art.6ă alin.(1)ă dină Hot râreaă Guvernuluiă
Românieiă nr.797/2017ă pentru aprobarea regulamentelor-cadruă deă organizareă iă
funcționareă aleă serviciiloră publiceă deă asistenț ă social ă şiă aă structuriiă orientativeă deă
personal, precumă iă Regulamentul-cadruă deă organizareă şiă funcționareă ală Direcțieiă
generaleădeăasistenț ăsocial ăşiăprotecțiaăcopiluluiăprev zutăînăAnexaălaăregulament;
-

Înătemeiulăart.91ăalin.(1)ălit.a)ăşiăd),ăalin.(2)ălit.c),ăalin.(5)ălit.a)ăpct.2,ăart.97ăalin.(1),ă
art.98ăcoroboratăcuăart.45ăalin.(1)ă iăart.115ăalin.(1)ălit.c)ădinăLegea administrației
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare,
CONSILIULăJUDEŢEANăOLT adopt ăprezenta hot râre:
Art.1. Seă aprob ă reorganizareaă Direcțieiă Generaleă deă Asistenț ă Social ă iă Protecțiaă
Copilului Olt – aparatul propriu prin:
1) Schimbarea denumirii Serviciului monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență
socială i incluziune socială, comunicare, registratură i relații cu publicul în Serviciul
monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială i incluziune socială, strategii,
programe, proiecte în domeniul asistenței sociale
i relația cu organizațiile
neguvernamentale;
2) Desființarea Compartimentului strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale i
relația cu organizațiile neguvernamentale;
3) Înființarea Compartimentului comunicare, registratură i relații cu publicul;
4) Schimbarea denumirii Biroului resurse umane în Biroul management resurse umane;
5) Reorganizarea Secretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului i al Comisiei de Evaluare
a Persoanelor Adulte cu Handicap i înființarea a două structuri distincte:
- înființareaăSecretariatului Comisiei pentru Protecția Copilului;
- înființareaă Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor
Adulte cu Handicap;
6) Schimbarea denumirii Serviciului de evaluare complexă a copilului în cadrul căruia
funcționează Echipa mobilă de recuperare i reabilitare a copilului cu dizabilități la domiciliu
în Serviciul de evaluare complexă a copilului;
7) Desființarea Compartimentului prevenire marginalizare socială;
8) Desființarea compartimentelor din structura Serviciului management de caz pentru adulți,
asistență persoane vârstnice i monitorizare servicii sociale, respectiv: Compartimentul
management de caz pentru adulți, Compartimentul asistență persoane vârstnice i
Compartimentul monitorizare servicii sociale;
9) Reorganizarea Serviciului management de caz pentru adulți, asistență persoane vârstnice
i monitorizare servicii sociale în Serviciul management de caz pentru adulți, persoane
adulte cu dizabilități, asistență persoane vârstnice i monitorizare servicii sociale;
10) Desființarea compartimentelor din structura Serviciului evaluare complexă a persoanelor
adulte cu handicap i evidență prestații sociale, respectiv: Compartimentul evaluare
complexă a persoanelor adulte cu handicap i Compartimentul evidență prestații sociale;
2

11) Reorganizarea Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap i evidență
prestații sociale în Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap i evidență
beneficii de asistență socială;
12) Reorganizarea Serviciului economic, financiar-contabil, plată prestații sociale, buget i
salarizare după cum urmează:
- schimbarea denumirii serviciului în Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetară i
management financiar, plată beneficii de asistență socială;
- schimbarea denumirii Compartimentului economic, financiar-contabil în Compartimentul
contabilitate-salarizare;
- schimbarea denumirii Compartimentului plată prestații sociale în Compartimentul plată
beneficii de asistență socială;
- desființarea Compartimentului buget i salarizare;
- înființarea Compartimentului planificare bugetară i management financiar;
13) Schimbarea denumirii Serviciului achiziții publice i contractare servicii sociale în Serviciul
achiziții publice.
Art. 2. Se aprob ăstabilireaăaă30 funcțiiăpubliceădeăexecuțieăprinămodificareaăcalit țiiă
posturilorădinăposturiăaferenteăpersonaluluiăcontractualăînăposturiăaferenteăfuncțiilorăpubliceă
de execuție,ăconformăanexeiănr.1ăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezenta hot râre.
Art. 3. (1) Seă aprob ă num rulă deă 183ă posturiă pentruă Direcțiaă General ă deă Asistenț ă
Social ă iăProtecțiaăCopilului Olt – aparatul propriu dup ăcumăurmeaz :
- 163ăfuncții publice, din care: - 15ăfuncțiiăpubliceădeăconducere;
-148ăfuncțiiăpubliceădeăexecuție;
- 20ăfuncțiiăcontractualeădeăexecuție.
(2)ă Caă urmareă aă modific riiă num ruluiă deă posturiă pentruă aparatulă propriuă ală direcțieiă
conformăprevederilorăalin.(1),ănum rulătotalădeăposturiăpentruăDirecțiaăGeneral ădeăAsistenț ă
Social ă iăProtecțiaăCopiluluiăOltăesteădeă1597ăposturi,ădup ăcumăurmeaz :
- 183ăposturiăpentruăaparatulăpropriu,ădup ăcumăurmeaz :
- 163ăfuncțiiăpublice,ădinăcare:ăă- 15ăfuncțiiăpubliceădeăconducere;
-148ăfuncțiiăpubliceădeăexecuție;
- 20ăfuncțiiăcontractualeădeăexecuție;
- 321ăasistențiămaternaliăprofesioni ti;
- 1093ăposturiăăpentruăserviciileăsocialeăf r ăpersonalitateăjuridic ădinăstructuraădirecției,ă
dup ăcumăurmeaz :
- 27ăfuncțiiăcontractualeădeăconducere;
-1066ăfuncțiiăcontractualeădeăexecuție.
Art. 4.ă Seă aprob ă organigrama, statulă deă funcțiiă iă Regulamentulă deă organizareă iă
funcționareăale DirecțieiăGeneraleădeă Asistenț ăSocial ă iăProtecțiaăCopiluluiăOltă – aparatul
propriu, conform anexelor nr.2, nr.3 iănr.4 careăfacăparteăintegrant ădinăprezenta hot râre.
Art. 5. La data intr riiăînăvigoareăaăprezentei hot râri,ăprevederileăart.2ădinăHot râreaă
ConsiliuluiăJudețeanăOltănr.88/26.05.2016,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare,ăanexeleă
nr.1ă iă nr.2ă laă hot râre,ă Regulamentulă deă organizareă iăfuncționareă ală Direcțieiă Generale de
Asistenț ă iă Protecțiaă Copiluluiă Oltă – aparatulă propriuă înscrisă înă Anexaă nr.57ă la Hot râreaă
ConsiliuluiăJudețeanăOltănr.88/26.05.2016,ăcuămodific rileă iăcomplet rileăulterioare,ăprecumă
iăoriceăprevedereăcontrar ăî iăînceteaz ăaplicabilitatea.
Art. 6. Prezentaă hot râreă se aplic ă începândăă cuă dataă deă 01.04.2018 iă seă comunic ă
Direcției Economice, Buget – Finanțe, Serviciului Resurse Umane i Managementul Unităților
Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, Direcției Generale de
Asistență Socială i Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, Pre edintelui Consiliului Județean Olt i Instituției Prefectului – Județul Olt.

PREŞEDINTE
Marius OPRESCU

CONTRASEMNEAZ
SecretarăalăJudețuluiăăăăăăăăăăăăăăăăăă
Marinela – Elena ILIE
SLATINA, 29.03.2018
Nr.64
A.N../A.N./2ex.

Prezentaăhot râreăaăfostăadoptat ăcuăunănum rădeă23 de voturiă“pentru”, 1 neparticipare la vot iă8ăvoturiăîmpotriv
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Casele de tip familial
„Sf. Mihail” Caracal 51

Casele de tip familial
„Sf. Nicolae” Caracal 36

Biroul management resurse
umane 8

Compartimentul juridic şi
contencios 5

Compartimentul audit public
intern 2

Casele de tip familial
„Sf. Elena” Corabia 38

Secretariatul Comisiei pentru
protecţia copilului 2

Complexul servicii pentru copii şi
familii în situaţie de risc şi copii cu
dizabilităţi Balş 24

Secretariatul Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap 3

Centrul de zi de recuperare pentru
copii cu dizabilităţi Slatina 15

Complexul servicii pentru
dezvoltarea deprinderilor de viaţă
independentă şi pentru integrarea/
reintegrarea copilului în familie
Slatina 7

Asistenţii maternali
profesionişti 321

COMISIA PENTRU
PROTECŢIAăCOPILULUI

Serviciul
management
de caz pentru
copil

Complexul servicii „Sf. Elena”
Corabia 28

DIRECŢIAăGENERAL ăDE
ASISTENŢ ăSOCIAL ăŞIăPROTECŢIAă
COPILULUI OLT

Serviciul de
evaluare
complexă a
copilului

35

Complexul servicii „Amicii” Slatina
12

DIRECTOR GENERAL 1

10

Complexul servicii Slatina 12

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
1

Complexul servicii „Sf. Ştefan”
Slatina 24

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Centrul maternal „Adelina” Slatina
14

Serviciul de evaluare iniţială,
intervenţie în regim de urgenţă în
domeniul asistenţei sociale,
intervenţie în situaţii de abuz,
neglijare, trafic, migraţie şi
repatrieri şi violenţa în familie şi
Telefonul pentru semnalarea
cazurilor de urgenţă 9

Centrul de zi de recuperare pentru
copii cu dizabilităţi Caracal 13

SOCIAL

Biroul adopţii și postadopții 6

COMISIA DE EVALUARE
A PERSOANELOR ADULTE CU
HANDICAP

Casele de tip familial
„Sf. Maria” Balş 58

ORGANIGRAMA

Casele de tip familial
„Sf. Valentin” Slatina 42

Compartimentul comunicare,
registratură, și relații cu publicul 6

CONSILIULăJUDEŢEANăOLT
DIREC IA GENERAL DE ASISTEN
ŞI PROTEC IA COPILULUI OLT

Casele de tip familial
„Mugurel” Slatina 52

Nr. posturi = 1597

Casele de tip familial
„Sf. Andrei” Slatina 42

Serviciul monitorizare, analiză
statistică, indicatori asistenţă socială
şi incluziune socială, strategii,
programe, proiecte în domeniul
asistenţei sociale şi relaţia cu
organizaţiile neguvernamentale 8

Anexa nr.2 la Hot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOltănr.64/29.03.2018

Casele de tip familial
„Luminiţa” Slatina 44

Specifica ieănum rătotală
posturi
TOTAL
Aparat propriu
TOTAL
Aparat propriu +
Unităţi,
din care:
I. Funcţii personal
contractual
II. Funcţii publice

Num rătotală
posturi

Dinăcareăfunc iiă
de conducere

183

15

1597

42

1434

27

163

15

COLEGIUL DIRECTOR

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
1

Complexul servicii pentru persoane
adulte cu dizabilităţi şi alte persoane
aflate în situaţii de nevoie Slatina 15

Centrul de integrare prin terapie
ocupaţională Drăgăneşti-Olt 40

Centrul de recuperare şi reabilitare
Caracal 50

Serviciul contabilitatesalarizare, planificare
bugetară și management
financiar, plată beneficii de
asistență socială
22

Centrul de recuperare şi reabilitare
Cezieni 70

Căminul pentru persoane vârstnice
Fălcoiu 30

Centrul de îngrijire şi asistenţă
Băbiciu 15

Serviciul evaluare
complexă a
persoanelor adulte
cu handicap şi
evidenţă beneficii
de asistență socială
16

Centrul de îngrijire şi asistenţă
Şopârliţa 60

Centrul de îngrijire şi asistenţă
Spineni 80

Complexul servicii persoane adulte
Corabia 67

Complexul servicii persoane adulte
Slatina 154

Serviciul management
de caz pentru adulţi,
persoane adulte cu
dizabilități, asistenţă
persoane vârstnice şi
monitorizare servicii
sociale
12

Serviciul achiziţii
publice
8

Serviciul patrimoniu, tehnic,
securitate şi sănătate în muncă,
apărare împotriva incendiilor,
protecţia mediului,
administrativ și aprovizionare
27

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU
CONSILIULăJUDEŢEANăOLT
D.G.A.S.P.C. OLT
ŞEFăSERVICIU,
DIRECTOR GENERAL,
SERVICIUăRESURSEăUMANEăŞIă
R di aăPIROŞCA
MANAGEMENTULăUNIT ŢILOR SANITARE
Angela NICOLAE

Anexa nr.4
la Hot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOlt nr.64/29.03.2018

CONSILIULăJUDEŢEANăOLT
DIRECŢIAăGENERAL ăDEăASISTENŢ ăSOCIAL ăăă
ŞIăPROTECŢIAăCOPILULUIăăăăăă
Aparatul Propriu

REGULAMENT DEăORGANIZAREăȘIăFUNC IONARE
Art.1 - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, denumită în continuare
DGASPC Olt, este instituţia publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului
Județean Olt cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului,
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau
comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă
socială şi a serviciilor sociale.
Art.2 - În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC Olt îndeplineşte, în principal,
următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a
serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Olt;
b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor
copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor
vârstnice etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare
şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului
Olt;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de comunicareă şiă 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, cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu
persoanele beneficiare;
e) de execu ie, 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 Olt;
f) de reprezentare a Consiliului Judeţean Olt, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei copilului;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor,
grupurilor vulnerabile.
Art. 3 - (1) Atribuţiile DGASPC Olt în domeniul beneficiilor de asistenţă socială din bugetul
propriu sunt următoarele:
a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă
socială;
b) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;
c) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială
administrate;
d) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de
asistenţă socială;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
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Anexa nr.4
la Hot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOlt nr.64/29.03.2018

(2) Atribuţiile DGASPC Olt în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale
sunt următoarele:
a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate,
strategia judeţeană a județului Olt de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi
lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi
avizare comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare Consiliului
Judeţean Olt şi răspunde de aplicarea acesteia;
b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate
din bugetul local al județului Olt şi le propune spre aprobare Consiliului Judeţean Olt, care
cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale
existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a
serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;
c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de
marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau
comunităţi;
d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat
situaţiile de risc de excluziune socială;
e) identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu
dizabilităţi în societate;
f) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate,
interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu
surdocecitate;
g) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;
h) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru
sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul
judeţului pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
i) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local;
j) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii,
furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;
k) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege,
care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în
subordinea acestuia;
l) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;
m) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul
serviciilor sociale;
n) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu
planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;
o) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;
p) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanel or cu
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute
de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;
q) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii
de atribuire, potrivit legii;
r) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în
vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale
aflate în administrare proprie;
s) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor
categorii de beneficiari;
ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
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Art. 4 - (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conţine cel puţin următoarele informaţii:
obiectivul general şi obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilităţi şi
termene de realizare, sursele de finanţare şi bugetul estimat.
(2) Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe
informaţii colectate de DGASPC Olt în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d),
h) şi i).
(3) Documentul de fundamentare conţine cel puţin următoarele informaţii:
a) caracteristici teritoriale ale unităţii administrativ-teritoriale;
b) nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a zonei;
c) structura populaţiei, luându-se în calcul categoriile de vârstă, sex, ocupaţie etc.;
d) tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social, numărul
potenţialilor beneficiari;
e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificaţi şi
argumentaţia alegerii acestora.
Art. 5 - (1) Planul anual de acţiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de
fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare
a serviciilor sociale judeţene şi cuprinde date detaliate privind numărul estimat şi categoriile de
beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul
de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu
respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finanţare.
(2) Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), planificarea
activităţilor de informare a publicului, programul de formare şi îndrumare metodologică în vederea
creşterii performanţei personalului din structurile proprii care administrează şi acordă servicii
sociale.
(3) Elaborarea planului anual de acţiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind
numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi cele propuse spre a fi înfiinţate,
resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor
respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor
sociale prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcţie de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai
eficient raport cost/beneficiu.
(4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul uni tăţii
administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcţionare a serviciilor sociale aflate în
administrarea acestora, inclusiv ale celor ce urmează a fi înfiinţate, costurile serviciilor sociale
contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate şi sumele
acordate cu titlu de subvenţie, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, estimate în
baza standardelor de cost în vigoare.
(5) Anterior aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean Olt a planului anual de acţiune,
DGASPC Olt îl transmite spre consultare comisiei judeţene de incluziune socială.
(6) În situaţia în care planul anual de acţiune prevede şi înfiinţarea de servicii sociale de interes
intercomunitar, prin participarea şi a altor autorităţi ale administraţiei publice locale, planul anual
de acţiune se transmite spre consultare şi acestor autorităţi.
Art. 6 - (1) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea
serviciilor sociale, DGASPC Olt are următoarele obligaţii principale:
a) să asigure informarea comunităţii;
b) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale de la nivel județului Olt, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 de zile
de la aprobarea acestora;
c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai
furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor
sociale şi a planului anual de acţiune;
d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în
monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării
procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent,
degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu
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atribuţii privind prevenirea torturii, informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în
realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii;
e) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în
subordinea acestuia, trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc
serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului Olt, conform solicitărilor
acestora;
f) să publice pe pagina de internet proprie, precum şi să afişeze la sediul instituţiei
informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;
g) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în
subordinea acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii,
costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie
sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:
a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri
în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, etc.;
b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul județului Olt, acordate de
furnizori publici ori privaţi;
c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul județului Olt.
Art. 7 - În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2), DGASPC Olt realizează, în
principal, următoarele:
a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi acreditarea pentru serviciile sociale
aflate în structura/subordinea sa;
b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare,
reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori
privaţi de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;
c) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de
asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care
persoana are dreptul;
d) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează pl anul de
servicii comunitare;
e) realizează evaluarea complexă şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii
sociale;
f) furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea asistenţei
sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime
obligatorii, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost.
Art. 8 - (1) Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente DGASPC Olt se aprobă de
Consiliul Judeţean Olt cu avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi cu
respectarea criteriilor orientative de personal prevăzute în Anexa A la Anexa nr.1 la HG
nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor
publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, astfel încât funcţionarea acesteia
să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.
(2) Consiliul Judeţean Olt aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare al
DGASPC Olt pe baza prevederilor regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției
generale de asistență socială și protecția copilului prevăzut în Anexa nr.1 la HG nr.797/2017.
(3) Atribuţiile DGASPC Olt prevăzute în regulamentul - cadru menționat la alin.(2) de mai sus, se
completează cu alte atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale județului Olt.
Art. 9 - (1) Finanţarea DGASPC Olt se asigură din bugetul local.
(2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local al
judeţului Olt, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti,
potrivit legii.
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Art. 10 - DGASPC Olt îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) înădomeniulăprotec ieiăşiăpromov riiădrepturilorăcopilului:
1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune
stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a
măsurilor de protecţie specială a copilului;
3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua copii în plasament;
4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată
durata acestei măsuri;
5. 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;
6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea
reintegrării în mediul său familial;
7. reevaluează, cel puţin o dată 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;
8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru
copiii aflaţi în evidenţa sa;
9. 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;
10. 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;
11. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor
legale în vigoare;
12. realizează la nivel județului Olt, baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de
protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial
aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;
13. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate
prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar
sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile legii;
b) înădomeniulăpreveniriiăşiăcombateriiăviolen eiăînăfamilie:
1. 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;
2. monitorizează 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;
3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate
prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
4. fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Olt, înfiinţarea, finanţarea, respectiv
cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii
violenţei în familie;
5. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor
victime ale violenţei în familie, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de
actele normative în vigoare;
6. monitorizează cazurile de violenţă în familie din Județul Olt;
7. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi
îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
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8. realizează la nivel judeţean, baza de date privind cazurile de violenţă în familie şi
raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi;
c) înădomeniulăpersoanelorăadulteăcuădizabilit i:
1. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în
conformitate cu Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi
cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor
cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei
Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi
semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;
2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate
persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale,
pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de
asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi;
3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a
persoanelor cu dizabilităţi;
4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune
încadrarea în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei
persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a
acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la
nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a adultului cu
handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent
personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează
activitatea acestuia;
5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi
încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;
6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav;
7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în
scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut
de lege;
8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor
acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în
sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale
identificate ale acestuia;
9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;
10. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi
programele pe care le desfăşoară;
11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi
de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu
activităţi în domeniu;
12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali
profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură
formarea continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi
monitorizează activitatea acestora;
d) înădomeniulăprotec ieiăpersoanelorăvârstniceăşiăaăaltorăpersoaneăadulteăaflateăînăsitua iiădeă
dificultate:
1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie,
a nevoilor şi resurselor acesteia. 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;
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2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la
exprimarea liberă a opiniei;
3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în
nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;
4. 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 revocării măsurii stabilite;
5. 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;
6. depune diligentele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului
individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în
dificultate, în condiţiile legii;
e) alteăatribu ii:
1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din
judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi
combaterii violenţei în familie etc.;
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 asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare
consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia
copilului;
4. 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;
5. 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;
6. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale,
precum şi cu alte instituţii publice din județul Olt, în vederea îndeplinirii atribuţiilor
ce îi revin, conform legii;
7. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor
sociale şi a beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor
copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul
persoanelor la aceste drepturi;
8. fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Olt, înfiinţarea, finanţarea,
respectiv cofinanţarea serviciilor sociale;
9. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Olt, rapoarte de evaluare a
activităţilor desfăşurate;
10. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu
handicap;
11. 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;
12. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia
instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
7

Anexa nr.4
la Hot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOlt nr.64/29.03.2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

13. 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;
14. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia
copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
15. realizează la nivel judeţean, baza de date privind beneficiarii de servicii sociale
astfel cum sunt prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în
domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;
16. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu
modificările ulterioare;
17. organizează activități de formare profesională așa cum sunt prevăzute de Ordonanța
Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
18. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art. 11 - (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt are următoarea
structur ăorganizatoric :
Conducere
Serviciul monitorizare, analiză, statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, strategii
programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale;
Compartimentul comunicare, registratură și relații cu publicul;
Biroul management resurse umane;
Compartimentul juridic și contencios;
Compartimentul audit public intern;
Biroul adopții și postadopții;
Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;
Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
Serviciul de evaluare inițială, intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale,
intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie și
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență, care are în structura sa următoarele trei
compartimente:
a.
Compartimentul de evaluare inițială;
b.
Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul asistenței sociale,
intevenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri și violența în familie;
c.
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgență.
Serviciul de evaluare complexă a copilului;
Serviciul management de caz pentru copil;
Serviciul management de caz pentru adulți, persoane adulte cu dizabilități, asistență persoane
vârstnice și monitorizare servicii sociale;
Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență beneficii de asistență
socială;
Serviciul contabilitate – salarizare, planificare bugetară și management financiar, plată beneficii
de asistență socială, care are în structura sa următoarele trei compartimente:
a. Compartimentul contabilitate – salarizare;
b. Compartimentul plată beneficii de asistență socială;
c. Compartimentul planificare bugetară și management financiar
Serviciul achiziții publice;
Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor,
protecția mediului, administrativ și aprovizionare, care are în structura sa următoarele trei
compartimente:
a. Compartimentul patrimoniu și tehnic;
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b. Compartimentul securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor și protecția
mediului;
c. Compartimentul administrativ și aprovizionare
18. Asistenții maternali profesioniști.
(2) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt are în structură următoarele
servicii sociale cu/fără cazare, fără personalitate juridică:
1. Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina ;
2. Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina ;
3. Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina ;
4. Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina ;
5. Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal ;
6. Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal ;
7. Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş ;
8. Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ;
9. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş;
10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina ;
11. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal ;
12. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina;
13. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina;
14. Complexul servicii Slatina;
15. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina ;
16. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia;
17. Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina;
18. Complexul servicii persoane adulte Slatina ;
19. Complexul servicii persoane adulte Corabia ;
20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni ;
21. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa ;
22. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu ;
23. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu ;
24. Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni;
25. Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal;
26. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Drăgăneşti-Olt;
27. Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii
de nevoie Slatina.
(3) Cu excepţia compartimentelor prevăzute la alin. (1) pct. 3-5 şi 15-17, în vederea exercitării şi
realizării atribuţiilor ce îi revin, DGASPC Olt asigură încadrarea cu prioritate a personalului cu
studii socioumane, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr. 466/2004 privind
Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare, şi a prevederilor art. 4 din HG nr.797/2017.
(4) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor DGASPC Olt, Consiliul Judeţean Olt poate
aproba organizarea şi a altor servicii/ birouri/ compartimente decât cele prevăzute la alin. (1),
asigurând resursele necesare funcţionării acestora.
Art.12 - Serviciulămonitorizare,ăanaliz ăstatistic ,ăindicatoriăasisten ăsocial ăşiăincluziuneă
social ,ăstrategii,ăprograme, proiecteăînădomeniul asistențeiăsocialeăşiărela iaăcuăorganiza iileă
neguvernamentale îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:
1. monitorizează situaţia copiilor aflaţi în dificultate din judeţ, persoanelor vârstnice, copiilor şi
persoanelor cu dizabilități, victimelor violenţei în familie şi a altor persoane adulte aflate în
dificultate, precum şi familiilor acestora, respectarea şi realizarea drepturilor lor; asigură
centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;
2. realizează la nivel județean baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială,
copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial aceste date Autorității
Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului si Adopție;
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3. realizează la nivel județean baza de date privind cazurile de violență în familie și raportează
trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de anse între Femei și
Bărbați;
4. realizează la nivel județean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt
prevăzuți în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și raportează
trimestrial aceste date Ministerului Muncii si Justiției Sociale sau, după caz, autorităților
administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea
acestuia;
5. actualizează și administrează baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție din
județul Olt (Fișa Copilului);
6. actualizează şi administrează bazele de date privind persoanele vârstnice şi persoanele cu
dizabilități (Fișa Adultului) aflate în centrele din structura DGASPC Olt;
7. colectează, centralizează şi sintetizează în baza de date CWMTIS (Child Welfare Monitoring
and Traking Intormational System), existentă la nivel naţional, informaţiile cu privire la copiii
ce beneficiază de servicii oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Olt;
8. întocmeşte situaţii şi analize statistice privind activitatea DGASPC Olt în domeniul protecţiei
drepturilor copilului, protecţiei persoanelor adulte cu dizabilități, în domeniul persoanelor
vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate;
9. întocmeşte rapoarte privind indicatorii de asistenţă socială şi incluziune socială, fişa lunară şi
fişa trimestrială de monitorizare;
10. colectează, prelucrează si administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii
publici și privați și serviciile administrate de aceștia;
11. transmite către Ministerul Muncii si Justiției Sociale sau, după caz, autorităților administrației
publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia,
trimestrial, în format electronic, situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și
acordate la nivelul județului, conform solicitărilor acestora;
12. asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități si alte instituții cu activități în domeniu;
13. elaborează Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale în domeniul asistenţei sociale
şi protecţiei copilului pe termen mediu și lung și Planul anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local, asigurând demersurile necesare pentru
fundamentarea, avizarea și aprobarea acestor documente; ținând cont de obiectivele strategice
stabilite, elaborează Planul anual de acțiune de la nivelul DGASPC Olt;
14. elaborează instrumente de raportare şi evaluare pe care le transmite celorlalte servicii/ birouri/
compartimente din cadrul DGASPC Olt, în vederea monitorizării și evaluării acțiunilor
planificate conform planului anual de acțiune (și, implicit, strategiei);
15. pe baza evaluării periodice a stadiului implementării planului de acțiune (și strategiei),
elaborează rapoartele trimestriale/semestriale şi anuale privind activitatea direcţiei, pe care le
prezintă conducerii DGASPC Olt şi, după caz, Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei
Prefectului; evaluează progresele şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii/
performanţelor la nivelul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul DGASPC Olt;
16. realizează periodic evaluări și analize ale nevoilor (inclusiv de la nivel local), pe baza cărora
face propuneri pentru revizuirea strategiei și a planurilor de acțiune, precum și pentru
fundamentarea proiectelor elaborate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor
copilului;
17. colaborează cu compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și
completările ulterioare; colaborează cu serviciul economic în vederea fundamentării
proiectului de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual
de acțiune;
18. asigură, la cerere, îndrumare metodologică serviciilor publice de asistență socială, în
elaborarea strategiilor locale de dezvoltare și a planurilor anuale de acțiune privind serviciile
sociale, precum și în alte activități care vizează dezvoltarea de servicii la nivel local;
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19. monitorizează lansarea cererilor de oferte în cadrul programelor de interes naţional, a
programelor cu finanţare externă nerambursabilă, precum şi a altor programe in domeniul
asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului; identifică programele în cadrul cărora este
eligibilă depunerea de cereri de finanţare de către DGASPC Olt şi propune elaborarea de
proiecte, în funcţie de priorităţile strategice;
20. în colaborare cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Olt și, după caz, cu partenerii de proiect,
asigură realizarea documentaţiei proiectului/ cererii de finanţare şi răspunde de depunerea
acestuia în conformitate cu ghidul solicitantului;
21. participă la implementarea proiectelor cu finanţare internă/externă nerambursabilă și altor
proiecte derulate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului și, după caz,
monitorizează activitatea de implementare a proiectelor;
22. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi in domeniul asistenţei
sociale şi protecţiei copilului şi cu alte entități care activează în domeniul social şi încheie
convenţii cu acestea în vederea derulării de acțiuni comune în domeniul asistentei sociale şi
protecţiei drepturilor copilului și/ sau în vederea diversificării serviciilor sociale. Asigură
informarea și transmiterea convențiilor către serviciile implicate în derularea și monitorizarea
parteneriatelor;
23. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art. 13 - Compartimentulă comunicare,ă registratur ă iă relațiiă cuă publicul îndeplinește, în
principal, următoarele atribuții:
1. asigură preluarea şi înregistrarea în ordine cronologică a corespondenţei, faxurilor, e-mailurilor
şi documentelor primite şi ieşite în Registrul de intrare-ieşire al DGASPC Olt;
2. asigură transmiterea corespondenței, faxurilor, e-mailurilor, şi documentelor către serviciile/
birourile/ compartimentele DGASPC Olt, conform repartizării acestora de către conducerea
instituției;
3. asigură accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public privind
activitatea DGASPC Olt; asigură informarea presei, informarea publică directă a persoanelor,
informarea internă a personalului şi informarea interinstituţională;
4. asigură publicarea buletinului informativ al DGASPC Olt, care va cuprinde informaţiile de
interes public comunicate din oficiu; asigură publicarea raportului de activitate al DGASPC
Olt;
5. transmite către mass-media comunicate, informări de presă şi asigură organizarea de conferinţe
de presă, interviuri; asigură popularizarea dispoziţiilor legale interne şi internaţionale în
domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului şi pentru sensibilizarea opiniei
publice cu privire la situaţia adulţilor şi copiilor aflaţi în dificultate; acordă acreditarea
ziariştilor şi a reprezentanţilor mijlocelor de informare în masă;
6. asigură, în condiţiile legii accesul în unităţile/ serviciile subordonate DGASPC Olt, ziariştilor,
voluntarilor şi studenţilor, comunicând coordonatorilor acestor unităţi/ servicii condiţiile de
desfăşurare a vizitelor stabilite de DGASPC Olt;
7. primeşte, înregistrează, se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expediază răspunsurile către
petiţionar;
8. asigură publicarea informațiilor privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare
serviciu furnizat;
9. asigură informarea comunității prin publicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor
privind:
a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri
în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;
b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativteritoriale/subdiviziunii administrativ - teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;
c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente
deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.
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10. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale autorizate care desfăşoară activităţi în
domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei
în familie prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;
11. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului din ţară, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea
administrativ teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art. 14 - Biroul management resurse umane îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:
1. întocmeşte statele de funcţii și organigramele pentru aparatul propriu și serviciile sociale
cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura instituției şi le supune spre
aprobare Consiliului Judeţean Olt, având avizul Colegiului director;
2. întocmește statele de personal pentru centrele din structura direcției, care vor fi supuse spre
aprobare directorului general al DGASPC Olt;
3. întocmeşte statul de personal pentru toate categoriile de personal din aparatul propriu al
DGASPC Olt şi îl supune spre aprobare directorului general al DGASPC Olt;
4. asigură întocmirea şi actualizarea periodică a Regulamentului de organizare şi funcţionare
al DGASPC Olt pe care îl supune spre aprobare Consiliului Judeţean Olt;
5. asigură întocmirea şi actualizarea periodică a Regulamentului de ordine interioară a
DGASPC Olt pe care îl supune spre aprobare directorului general;
6. asigură întocmirea şi actualizarea periodică a Regulamentului de organizare şi funcţionare
al serviciilor sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura DGASPC
Olt pe care le supune spre avizare Colegiului director şi spre aprobare Consiliului Judeţean
Olt;
7. ţine evidenţa funcţiilor publice, a funcţionarilor publici şi întocmeşte dosarele profesionale
pentru fiecare funcţionar public;
8. gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea raportului de
serviciu/contractului individual de muncă;
9. întocmeşte capitolul ce priveşte structura de personal din fişa de monitorizare;
10. întocmeşte, centralizează și transmite situaţii statistice privind activitatea de resurse
umane, solicitate de Administrația Județeană a Finanţelor Publice Olt și de Direcţia
Judeţeană de Statistică Olt ;
11. operează orice modificare intervenită în situația personalului și transmite lunar datele în
registrul public - Formularul M500 ;
12. întocmeşte dispoziţii interne ce privesc activitatea personalului, numirea, modificarea
suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu şi de muncă, având la bază legislaţia în
vigoare;
13. încheie, pentru personalul nou angajat și asistenții maternali profesioniști, contracte
individuale de muncă și acte adiționale la intervenirea modificării clauzelor contractuale;
14. încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali
profesioniști atestați ;
15. stabileşte salariul de bază şi drepturile de natură salarială, în conformitate cu prevede rile
legale în vigoare;
16. stabileşte și modifică gradaţia corespunzătoare tranșei de vechime în muncă;
17. eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în munca, vechimea
în specialitate, drepturile salariale (salarii de baza) etc;
18. operează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, în format electronic, în baza
documentelor emise, conform actelor normative în vigoare, ori de câte ori întervine o
modificare privind situaţia salariaţilor din cadrul DGASPC Olt;
19. gestionează dosarele de personal ale angajaţilor din cadrul DGASPC Olt, urmărind ca
acestea să fie complete şi să cuprindă toate documentele necesare derulări corespunzătoare
a relaţiilor de muncă;
12

Anexa nr.4
la Hot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOlt nr.64/29.03.2018

20. asigură întocmirea documentele legale în vederea organizării și desfășurării concursurilor
de ocupare a posturilor vacante din cadrul instituției, conform prevederilor legale ;
21. asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la nivelul instituţiei şi
întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a persoanelor declarate admise, pe baza
proceselor verbale ale comisiilor de concurs/examen;
22. întocmeşte documentele legale în vederea organizării examenelor de promovare în clasă,
grade și trepte profesionale, pentru toate categoriile de personal din cadrul DGASPC Olt;
23. asigură secretariatul comisiilor constituite la examenele organizate la nivelul instituţiei
pentru asigurarea promovării personalului în funcţii/clasă/grade/trepte profesionale;
24. întocmeşte dosarele și asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea
salariaţilor;
25. ține evidența concediilor de odihnă pentru personalul din aparatul propriu al instituției și
pentru șefii de centre din structura DGASPC Olt;
26. întocmește și actualizează condica de prezență, întocmeşte foaia de prezenţă lunară pentru
personalul care își desfășoară activitatea în aparatul propriu al DGASPC Olt;
27. elaborează Planul anual de formare profesională a personalului contractual și a
funcționarilor publici din cadrul DGASPC Olt și asigură îndeplinirea formalităților
administrative în legătură cu formarea și perfecționarea profesională;
28. urmăreşte activitatea de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale atât
pentru funcţionarii publici cât şi pentru personalul contractual din cadrul DGASPC Olt;
29. asigură legătura de specialitate cu autorităţi şi instituţii publice centrale sau locale, cu
atribuţii în domeniul relaţiilor de muncă;
30. urmărește întocmirea și actualizarea anuală a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de
interese ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual de conducere din centrele
din structura instituției, înregistrarea acestora în Registrele speciale de declaraţii de avere
şi a declaraţiilor de interese și transmiterea lor în termen;
31. soluționează petiţiile repartizate Biroului management resurse umane, răspunsurile la
acestea fiind înaintate directorului general spre a fi semnate şi depune diligenţele necesare
comunicării lor în termenul legal;
32. respectă legislaţia specifică domeniului de activitate şi legislaţia conexă acestuia;
33. îndeplineste alte atribuții şi lucrări prevăzute de legislaţia muncii, la solicitarea directorului
general al DGASPC Olt;
34. colaborează cu Serviciul contabilitate – salarizare, planificare bugetară și management
financiar, plată beneficii de asistență socială în vederea întocmirii bugetului de venituri şi
cheltuieli, furnizând datele necesare, pe linie de personal;
35. colaborează cu celelalte servicii/ birouri/ compartimente din cadrul instituţiei, pentru
îndeplinirea atribuţiilor biroului;
36. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art. 15 - Compartimentul juridic şiăcontencios îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
1. acordă asistenţă juridică serviciilor din cadrul DGASPC Olt;
2. verifică şi vizează pentru legalitate documentele întocmite la nivelul DGASPC Olt;
3. întocmeşte şi vizează de legalitate dispoziţiile emise de către directorul general al
DGASPC Olt, din domeniul de competenţă al compartimentului ;
4. întocmeşte acţiuni, întâmpinări, cerereri reconvenţionale, contestaţii la executare, căi de
atac şi alte documente specifice procedurilor judiciare, indiferent de natura cauzei, în
dosarele repartizate ;
5. depune diligenţele necesare pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în care
DGASPC Olt are calitate procesuală;
6. reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti,
executorilor judecătoreşti şi a notarilor publici, indiferent de natura cauzelor, DGASPC Olt
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sau, după caz, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Olt şi Comisia pentru
protecţia copilului Olt, în cauzele ce i-au fost repartizate;
7. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru
înregistrarea naşterii acestuia, în cauzele repartizate compartimentului;
8. depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în
nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia, în cauzele repartizate
compartimentului;
9. acordă Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Olt şi Comisiei pentru
protecţia copilului Olt, la cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate pentru
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii;
10. colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, serviciile publice specializate în domeniul
asistenţei sociale din judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti, instanţele judecătoreşti şi
parchetele de pe lângă acestea, executori judecătoreşti şi notari publici, în vederea
îndeplinirii atribuţiilor ce revin DGASPC Olt;
11. întocmeşte acţiuni având ca obiect punerea sub interdicţie judecătorească a persoanelor
adulte cu handicap şi numire tutore pe care le depune la instanţa competentă împreună cu
documentaţia necesară;
12. în cazul executării hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori, când minorul refuză să
meargă la creditor, întocmeşte acţiuni având ca obiect stabilire program de consiliere
psihologică pe care le depune la instanţa competentă împreună cu documentaţia aferentă;
13. întocmeşte denunţuri penale pe care le adresează parchetelor de pe lângă instanţele
judecătoreşti şi altor organe judiciare, în cauzele care i-au fost repartizate;
14. întocmeşte şi avizează de legalitate hotărârile adoptate de Colegiul director al DGASPC
Olt ;
15. informează Consiliul Județean Olt cu privire la orice modificare ce intervine în componența
Colegiului director al DGASPC Olt în vederea actualizării componenței acestuia ;
16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art. 16 – Compartimentul audit public intern îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
1. elaborează norme metodologice specifice DGASPC Olt cu avizul Structurii de audit public
intern din cadrul Consiliului Județean Olt;
2. elaborează Proiectul Planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de
3 ani și, pe baza acestuia, Proiectul Planului anual de audit public intern;
3. efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar și control ale DGASPC Olt sunt transparente și sunt conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
4. informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către directorul general al
DGASPC Olt, în urma auditării direcției, precum și despre consecințele acestora;
5. raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din
activitățile sale de audit;
6. elaborează Raportul anual al activității de audit public intern;
7. în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat
directorului general al DGASPC Olt;
8. respectă normele specifice activității de audit, instrucțiunile, precum și Codul privind
conduita etică a auditorului intern;
9. examinează legalitatea, regularitatea si conformitatea operaţiunilor finaciar-contabile,
identifică erorile, risipa, gestiunea defectuoasă şi fraudele şi, pe aceste baze, propune
măsurile şi soluţiile pentru recuperarea pagubelor;
10. supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare,
programare, organizare, coordonare, urmărire şi control al îndeplinirii obiectivelor
generale și specifice ale DGASPC Olt și serviciilor sociale cu și fără cazare, fără
personalitate juridică, din structura direcției;
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11. evaluează economicitatea, eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de
execuţie existente în cadrul DGASPC Olt;
12. identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control, precum şi riscurile asociate
unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaţiuni şi propune măsuri
pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor, după caz;
13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.17- Biroulăadopții iăpostadopții îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
1. informează şi acordă asistență juridică permanentă copiilor şi familiilor, pe întreg
procesul de adopție;
2. acordă copilului adoptabil, capabil de discernământ, asistență juridică și sprijin în
exercitarea drepturilor şi libertăţilor civile de care se bucură;
3. sesizează instanţa judecătorească cu privire la deschiderea procedurii adopţiei interne,
încredinţarea în vederea adopţiei şi încuviinţarea adopţiei;
4. acordă consiliere psihologică familiilor şi copiilor care se află în evidenţa serviciului
adopții;
5. primeşte cereri şi realizează o informare preliminară a solicitanţilor cu privire la
procesul adopției;
6. oferă solicitanţilor un material informativ scris, accesibil acestora, cu privire la
procedura adopţiei;
7. întocmește note de întâlnire privind evaluarea socială și psihologică în vederea
eliberării atestatului de adopție;
8. realizează întâlniri în cadrul procesului de evaluare cu persoanele/familiile adoptatoare,
în grup, în cuplu şi individual, la domiciliul acestora sau la sediul DGASPC;
9. pregătește solicitanții la adopție în vederea asumării în cunoștinţă de cauză a rolului
de părinte, pe parcursul a trei sesiuni, cu minimum 3 cupluri(în situaţia în care nu există
cereri pregătirea se realizează şi individual/cuplu);
10. întocmește fişa de observaţie pe parcursul pregătirii la finalul fiecărei zile de pregătire;
11. întocmeşte raportul final de evaluare, care va conţine concluziile fiecărui profesionist
şi recomandarea în vederea eliberării sau neeliberării atestatului de adopţie; emite
atestatul ca anexă la dispoziția directorului general;
12. participă la realizarea procesului de potrivire dintre copil şi familia adoptatoare, prin
organizarea a minim 4 întâlniri;
13. întocmește raportul referitor la compatibilitatea copilului cu familia privind
încredințarea în vederea adopției și îl înaintează instanței judecătorești;
14. pe perioada încredințării în vederea adopției, întocmește rapoarte bilunare privind
evoluția copilului și rezultatele acomodării acestuia cu persoana/familia adoptatoare;
15. întocmește raportul final referitor la evoluția relațiilor dintre copil și persoana/familia
adoptatoare și îl înaintează instanței judecătorești;
16. completează Registrul Național de Adopții cu informații despre copii și familii
adoptive, conform termenelor stabilite de legislația în vigoare;
17. întocmește profilurile copiilor greu adoptabili și invită familiile, trimestrial, pentru
vizualizarea acestora;
18. întocmește toate documentele solicitate de ANPDCA pentru copiii adoptați
internațional;
19. consiliază și sprijină familiile pe parcursul procedurii de adopție internațională;
20. urmăreşte evoluţia copiilor adoptaţi pe teritoriul judeţului, pe o perioadă de minim 2
ani de la încuviinţarea adopţiei, prin întocmirea rapoartelor trimestriale postadopție ;
21. întocmește și distribuie persoanelor/familiilor adoptive chestionare de măsurare a
satisfacției beneficiarilor;
22. la sfârșitul perioadei de postmonitorizare, întocmește referatul pentru închiderea
cazului;
15

Anexa nr.4
la Hot râreaăConsiliuluiăJudețeanăOlt nr.64/29.03.2018

23. pregăteşte, consiliază şi susţine familia biologică a copilului în vederea exprimării
consimţământului la adopţie, înaintându-le formularul cu efectele adopției;
24. pregăteşte, consiliază şi susţine în instanţă copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
25. pregăteşte, consiliază şi susţine copilul care a împlinit vârsta de 14 ani, în vederea
exprimării scrise a consimţământului la adopţie;
26. întocmește raportul de consiliere și informare în vederea exprimării consimțământului
la adopție și îl înaintează instanței judecătorești;
27. întocmește raportul privind ancheta psihosocială a copilului în vederea încuviințării
deschiderii procedurii adopției interne și îl înaintează instanței judecătorești;
28. asigură corespondența cu Autoritate Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
și Adopție, înaintând conform termenelor legale, documentele solicitate;
29. asigură consiliere și informare, la cererea instanței de judecată, în cazul adopțiilor în
familie, prin întocmirea unui raport;
30. asigură consiliere și informare, persoanelor adoptate, cu vârsta peste 18 ani, care
doresc să-și cunoască originile și întocmește un raport în acest sens;
31. asigură corespondența cu direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului
din țară, în vederea identificării celor mai bune soluții pentru copil;
32. întocmește situații, raportări cu privire la copiii adoptabili/familiile adoptive;
33. colaborează cu alte servicii din cadrul DGASPC Olt, dar și cu alte instituții care
desfășoară activități cu privire la protecția copilului;
34. reprezintă pe bază de delegaţie DGASPC Olt, în cauzele aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti;
35. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite
prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.18 - Secretariatulă Comisieiă pentruă protec iaă copilului îndeplineşte, în principal,
următoarele atribuţii:
1. elaborează, trimestrial sau la cererea Comisiei pentru protecţia copilului, rapoartele
generale privind activitatea de protecție a copilului cu măsură de protecție specială;
2. ia măsuri pentru popularizarea dispoziţiilor legale interne și internaţionale în domeniul
protecţiei şi promovării drepturilor copilului și pentru sensibilizarea opiniei publice cu
privire la situaţia copiilor aflaţi in dificultate;
3. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale Comisiei pentru protecţia copilului;
4. informează Președintele Comisiei pentru protecţia copilului cu privire la orice modificare
ce intervine în componența acesteia, pentru ca acesta să ia toate măsurile prevăzute de lege
în vederea actualizării componenței comisiei ;
5. secretarul Comisiei pentru protecţia copilului contrasemnează hotărârile adoptate de
aceasta, precum şi registrul special de procese verbale (ale cărui pagini sunt numerotate și
poartă ștampila Comisiei pentru protecţia copilului); redactează convocatorul cu ordinea
de zi de la şedinţele Comisiei pentru protecţia copilului şi a hotărârilor adoptate de comisie;
6. întocmeşte procesul-verbal în Registrul special de procese-verbale al Comisiei pentru
protecţia copilului ;
7. înregistreaza hotărârile Comisiei pentru protecţia copilului privind protecţia copilului aflat
în dificultate într-un registru special de evidenţă;
8. înregistrează hotărârile Comisiei pentru protecţia copilului privind încadrarea într-o
categorie de persoane cu handicap şi/sau orientare şcolară într-un registru separat de
evidenţă ;
9. asigură redactarea materialelor specifice Secretariatului Comisiei pentru protecţia
copilului;
10. asigură multiplicarea hotărârilor adoptate de Comisia pentru protecţia copilului;
11. răspunde de convocarea persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru protecţia copilului
pentru soluţionarea cauzelor privind copiii aflați în dificultate și cei care necesită, încadrare
într-o categorie de persoane cu handicap;
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12. consemnează persoanele chemate şi audiate de comisie în procesul-verbal al şedinţei;
13. redactează si comunică persoanelor interesate hotărârile adoptate de Comisia pentru
protecţia copilului în termen de cinci zile de la data ţinerii şedinţei;
14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.19 - Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap îndeplineşte, în
principal, următoarele atribuţii:
1. asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap, prevăzute de lege;
2. informează Consiliul Județean Olt cu privire la orice modificare ce intervine în componența
comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea actualizării componenței
comisiei ;
3. înregistrează în registrul propiu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante,
după realizarea evaluării de către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap şi evidenţă beneficii de asistență socială;
4. transmite dosarele la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap însoţite de
raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap întocmit de
Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi evidenţă beneficii de
asistență socială;
5. transmite membrilor comisiei ordinea de zi şi data desfăşurării şedinţelor;
6. ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
7. întocmeşte procesele verbale privind desfăşurarea şedinţelor Comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap;
8. redactează certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi certificatele de orientare
profesională, ale adultului cu handicap;
9. redactează alte documente eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu
handicap;
10. înregistrează şi transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de
Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, și anume certificatul de încadrare
în grad și tip de handicap, programul individual de reabilitare și integrare socială, anexa,
certificatul de orientare profesională, precum și alte documente eliberate de către comisie;
11. arhivează documentele Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art. 20 – (1) Serviciulă deă evaluareă ini ial ,ă interven ieă înă regimă deă urgen ă înă domeniulă
asisten eiă sociale,ă interven ieă înă situa iiă deă abuz,ă neglijare,ă trafic,ă migra ieă şiă repatrieriă şiă
violen aăînăfamilieăşiăTelefonulăpentruăsemnalareaăcazurilorădeăurgen , are în structura sa 3
compartimente:

➢ Compartimentul de evaluare iniţială;
➢ Compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale,
intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie ;
➢ Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă.

(2) Serviciul de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale,
intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie şi
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

A.ăCompartimentulădeăevaluareăini ial :
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1. preia cazurile semnalate DGASPC Olt în scris, telefonic sau prin autosesizare, repartizate
serviciului de către directorul general adjunct;
2. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea
unei măsuri de protecţie specială;
3. verifică dacă situaţia semnalată este cunoscută de autoritatea locală de la domiciliul
copilului şi dacă se află în derulare un Plan de servicii şi ce servicii și beneficii de asistență
socială sunt furnizate la nivel local pentru prevenirea separării copilului de familia naturală;
4. solicită autorităţii locale competente, în situaţia în care cazul nu a fost depistat ca şi caz cu
risc la acest nivel, întocmirea şi implementarea Planului de servicii pentru prevenirea
separării copilului de familia naturală/extinsă;
5. în situatia în care planul de servicii a fost întocmit şi implementat, dar a eşuat şi autoritatea
locală solicită instituirea plasamentului, cazul va fi confirmat ca fiind de competenţa
DGASPC Olt;
6. colaborează cu Serviciul management de caz pentru copil, căruia îi înaintează dosarul
iniţial al copilului pentru desemnarea unui manager de caz şi evaluarea detaliată în vederea
instituirii unei măsuri de protecţie specială;
7. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi,
desfăşurată la nivelul servciilor publice de asistență socială din judeţ ;
B. Compartimentul de interven ieă înă regimă deă urgen ă înă domeniulă asisten eiă sociale,ă
interven ieăînăsitua iiădeăabuz,ăneglijare,ătrafic,ămigra ieăşiărepatrieriăşiăviolen aăînăfamilie:
1. preia cazurile semnalate de unităţile sanitare cu privire la copiii cu risc de părăsire/ părăsiţi
în unitătile sanitare, sau cazurile de copii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, traficaţi, victime ale
violenţei în familie, neînsoţiţi pe teritoriul altui stat, sesizate pe Telefonul pentru
semnalarea cazurilor de urgenţă sau în scris de persoane fizice, instituţii publice sau
private, precum şi cazurile de persoane adulte în dificultate;
2. participă la întocmirea procesului verbal de constatare a părăsirii copilului, în 4 exemplare
originale, în termenul de 5 zile de la sesizarea scrisă făcută de către unitatea sanitară, proces
verbal semnat de reprezentantul DGASPC Olt, poliţiei şi al unităţii sanitare (care îl
întocmește) şi înregistrat la spital;
3. oferă servicii de consiliere şi sprijin mamelor, în situaţia în care sunt identificate, în
realizarea demersurilor legate de întocmirea actului de naştere;
4. colaborează cu unităţile sanitare în vederea prevenirii părăsirii copilului în spital, separării
copilului de mamă, prin acordarea de protecție într-un centru maternal, cuplului mamă copil;
5. prin reprezentantul desemnat în vederea aplicării prevederilor HGR nr. 1103/2014, cu
modificările și completările ulterioare, în cazul în care mama nu are nașterea înregistrată,
va semna procesul verbal întocmit de către polițist privind certificarea identității declarate
de aceasta, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la actul normativ sus menționat;
6. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului și familiei acestuia şi propune stabilirea
măsurii de plasament în regim de urgenţă la un asistent maternal profesionist/CTF, dacă
starea de sănătate a copilului permite externarea, iar mama nu a fost identificată;
7. asigură preluarea de urgenţă a copilului în sistemul de protecţie, pe baza sesizării unitaţii
sanitare în care a fost abandonat copilul, în termen de 48 de ore lucrătoare de la întocmirea
procesului verbal de constatare a părăsirii copilului, dacă starea de sănătate permite
externarea;
8. colaborează cu Serviciul management de caz pentru copil, căruia îi înaintează dosarul
iniţial al copilului pentru desemnarea unui manager de caz şi evaluarea detaliată în vederea
instituirii unei măsuri de protecţie specială;
9. colaborează pe bază de protocoale cu spitalele, poliţia şi alte instituţii publice din județ,
abilitate să sesizeze cazuri de copii părăsiţi, abuzaţi, neglijați, exploatați, etc. în vederea
evaluării situaţiei şi propunerii de măsuri de protecţie specială, dacă este cazul;
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10. transmite trimestrial Ministerului Muncii și Justiției - ANPDCA situaţia copiilor părăsiţi
în unitătile sanitare din județ, preluaţi în sistemul de protectie;
11. dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul su perior al
copiilor cu risc de părăsire/părăsiţi în unităţi sanitare;
12. anunţă SPAS din subordinea consiliului local din comunitatea de unde provine copilul
pentru întocmirea Planului de Servicii, în vederea prevenirii separării copilului de familie;
13. întocmeşte ancheta socială privind situaţia sociofamilială a copilului român aflat neînsoţit
pe teritoriul altui stat, în vederea repatrierii acestuia şi a reintegrării sociale şi propune
(re)integrarea în familia naturală/extinsă sau o măsură de protecţie specială;
14. întocmeşte planul referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului care se află neînsoţit
pe teritoriul altui stat şi care urmează să fie repatriat;
15. întocmeşte rapoarte de monitorizare, o dată la două luni, pe o perioadă de cel puţin 6 luni,
cu privire la evoluţia situaţiei copiilor repatriaţi, pe care le transmite ANPDCA din cadrul
Ministerului Muncii și Justiției Sociale;
16. prin intermediul Telefonului pentru semnalarea cazurilor de urgenţă şi echipei mobile
asigură asistenţă specializată în realizarea de către serviciul public de asistenţă socială a
evaluarii riscului pentru intervenţia în regim de urgenţă;
17. după caz, colaborează cu salvarea, poliţia sau SPAS-ul local pentru intervenţia în regim de
urgenţă;
18. oferă servicii de asistenţă şi consiliere copilului/adultului, după caz, pe parcursul
intervenţiei în regim de urgentă;
19. asigură verificarea informaţiilor primare şi culegerea datelor suplimentare din teren;
20. în situaţia în care în urma evaluării iniţiale se constată existenţa unei situaţii de pericol
iminent pentru copil urmare abuzului/neglijării şi nu se întâmpină opoziţie din partea
reprezentanţilor legali, se instituie plasamentul în regim de urgenţă al copilulu i, prin
dispoziţia directorului general al DGASPC Olt;
21. în situaţia în care în urma evaluării iniţiale se constată existenţa unei situaţii de pericol
iminent pentru copil urmare abuzului/neglijării şi se întâmpină opoziţie din partea
reprezentanţilor legali, se solicită instanţei judecătoreşti să emită o ordonanţă preşedinţială
de plasament în regim de urgenţă al copilului;
22. asigură și monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi
combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor
violenţei în familie;
23. monitorizează cazurile de violență în familie de pe raza judeţului şi transmite trimestrial
situaţia Agenției Naționale pentru Egalitatea de anse între Femei și Bărbați;
24. identifică situatii de risc pentru părtile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă
părţile spre servicii de specialitate/mediere;
25. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ, în
domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și
combaterii violenței în familie;
26. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organele de poliţie și celelalte instituții membre al
EIL( echipei intersectoriale locale) în vederea prevenirii şi combaterii violenţei în familie ;
27. prin psihologii TU desfăşoară activităţi de evaluare a riscului, nevoilor imediate ale
clientului şi potenţialului risc privind expunerea copilului la situaţii de violenţă în familie;
28. întocmește raportul de evaluare inițială a victimei violenței în familie și propune protecția
acesteia în CPRU pentru victimele violenței în familie ;
29. asigură clienţilor TU servicii de asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză
şi soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia;
30. sprijină victimele violenței în familie, prin informarea și consilierea acestora, în vederea
exercitării tuturor drepturilor egale și cu privire la serviciile sociale de care poate beneficia.
C. Telefonulăpentruăsemnalareaăcazurilorădeăurgen :
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1. preia semnalările cu privire la situţiile de abuz, neglijare, exploatare a copilului sau de
adulţi aflaţi în dificultate;
2. asigură consilierea telefonică în astfel de situaţii şi intervenţia promptă în cazurile urgente
prin intermediul unei echipe mobile;
3. completează fişa de convorbire în timpul apelului;
4. completează fişa de semnalare obligatorie pentru copil/adult, iar pentru persoanele adulte
aflate în dificultate o copie a fișei de semnalare va fi remisă serviciilor pentru adulți din
cadrul DGASPC Olt ;
5. organizează o bază de date cu informaţii utile despre serviciile comunitare pentru copil şi
familie din următoarele domenii: social, protecţia copilului şi persoanei adulte, medical,
educaţional, poliţie, justiţie.
(3) Serviciul de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale,
intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie şi
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă îndeplineşte şi alte atribuţii, în colaborare cu
serviciile/ birourile/ compartimentele din cadrul direcţiei şi anume:
1. organizează întâlniri periodice/ ateliere de lucru între angajaţii DGASPC Olt şi
asistenţii sociali/persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul SPAS, atât pentru
facilitarea accesului la informaţii de specialitate şi schimbului de experienţă, cât şi
pentru consolidarea deprinderilor de întocmire a planului de servicii şi altor
instrumente de lucru;
2. acordă asistenţă tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare
consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;
3. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite
prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.21 - Serviciulă deă evaluareă complex ă aă copilului îndeplineşte, în principal, următoarele
atribuţii:
1. în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a atribuțiilor ce revin Comisiei pentru
protecția copilului privind copilul cu dizabilități:
a) identifică copiii cu dizabilități care necesită încadrare într-un grad de handicap ori
pentru care se solicită acces la servicii de abilitate și reabilitare, în urma evaluării
complexe; identificarea are loc în urma solicitărilor din partea părinților sau a
reprezentanților legali, a referirilor din partea serviciului public de asistență socială
și a specialiștilor care vin în contact cu copiii cu dizabilități, precum și a sesizărilor
din oficiu;
b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă și încadrarea în
grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum și
îndeplinirea condițiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau
accesul la servicii;
c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare
complexă;
d) contribuie la întocmirea, de către managerul de caz a proiectului planului de
abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită
încadrarea în grad de handicap sau, după caz, acces la servicii de abilitare și
reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecție
pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; în situația în care
părintele sau reprezentantul legal nu dorește încadrarea în grad de handicap, ci
acces la servicii de abilitare și reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat
de directorul general al DGASPC Olt;
e) informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligația respectării și
implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilități;
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2.

3.

4.
5.

f) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitarereabilitare;
g) comunică în scris, prin corespondență electronică sau telefonic, părinților sau
reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;
h) reevaluează condițiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la
cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puțin 60 de zile
înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de
reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condițiile pentru care s-a
eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;
i) eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/ afectării
funcționale a copiilor pentru care se propune măsura de plasament într-un serviciu
de tip rezidențial specializat, pentru situația prevăzută de art.64 alin.(2) din Legea
nr.272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la propunerea
medicului din cadrul serviciului;
j) colaborează cu Serviciul de evaluare și de orientare școlară și profesională din
cadrul Centrului județean de resurse și asistență psihopedagogică Olt, în vederea
respectării interesului superior al copilului;
k) colaborează cu Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și
evidență beneficii de asistență socială din cadrul DGASPC Olt în vederea asigurării
continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu dizabilități
la viața de adult;
l) întocmește anual propuneri documentate privind înființarea de servicii sociale de
interes local, educaționale și de sănătate pentru copiii cu dizabilități, care vor fi
cuprinse în raportul anual al DGASPC Olt și vor fi transmise Comisiei pentru
protecția copilului;
în situația în care documentele de evaluare nu sunt complete, solicită specialiștilor
transmiterea informațiilor de completare. Dacă informațiile nu sunt transmise în termen de
15 zile, este anunțată Comisia pentru protecția copilului în vederea informării în scris a
conducerii instituțiilor pe care membrii comisiei le reprezintă asupra dificultăților
întâmpinate în stabilirea măsurilor de protecție specială pentru copii, încadrarea copiilor
cu dizabilități în grad de handicap și eliberarea certificatului de încadrare a copilului întrun grad de handicap și asupra necesității de dezvoltate a serviciilor sociale, educaționale și
de sănătate pentru copii în vederea identificării de soluții;
în vederea realizării colaborării cu Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap și evidență beneficii de asistență socială din cadrul DGASPC Olt, în vederea
asigurării continuității serviciilor de abilitare și reabilitare și a tranziției copiilor cu
dizabilități la viața de adult :
a) transmite în copie documentele aferente ultimei încadrări în grad de handicap
Serviciului evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și evidență
beneficii de asistență socială, care are acces la dosarul integral al copilului;
b) împreună cu Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap și
evidență beneficii de asistență socială sprijină părinții în întocmirea dosarului
necesar pentru prima încadrare în grad de handicap ca adult, documentele medicale
pentru dosarul depus la Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu
handicap și evidență beneficii de asistență socială fiind cele mențăionate de art.6
alin.(5) din Metodologia privind organizarea și funcționarea Comisiei de evaluare
a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin HG nr.430/2008, cu modificările
ulterioare, eliberate de medicul de specilaitate pentru copii;
verifică îndeplinirea condiţiilor și a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de
handicap;
verifică la Direcția de Sănătate Publică Olt atunci când certificatul medical tip A5 este emis
de o unitate abilitată din alt județ/sector, dacă se consideră necesar;
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6. verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fișa de
evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ, dacă se consideră
necesar;
7. solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate cu prevederile legale în
vigoare, profesioniștilor implicați în evaluare/ părinților/ reprezentantului legal/
managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de protecție specială;
8. realizează evaluarea socială în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare;
9. realizează evaluarea psihologică în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare în
situațiile în care numărul de psihologi din județul Olt care asigură gratuit evaluarea
psihologică este insuficient;
10. programează o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea definitivării
procesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situația în care părinții nu au făcut
programare;
11. aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
12. intervievează părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliează
părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;
13. ține evidența dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilități în grad de
handicap; în acest sens, la nivelul serviciului se realizează un registru propriu;
14. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de
specialitate ale administraţiei publice locale din judeţul Olt, cu serviciile publice
specializate pentru protecţia copilului din alte judeţe şi din sectoarele municipiului
Bucureşti, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
15. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art. 22 - Serviciul management de caz pentru copil îndeplineşte, în principal, următoarele
atribuţii:

Atribuțiiăgenerale:
-

coordonează activitătile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului aflat în centre
de zi, în plasament la familii/persoane/rude, la asistenţi maternali profesionişti, în
plasament de tip rezidenţial (case de tip familial, centre maternale, centre de primire în
regim de urgenţă), dar şi în domeniul protecţiei copilului care a savârşit fapte penale şi nu
răspunde penal.

a) Atribu iiăspecifice managementului de caz pentru copil
1. asigură aplicarea metodei managementului de caz pentru copil, prin coordonarea
activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al
copilului;
2. coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie specială
desfăşurate în interesul superior al copilului;
3. respectă procedurile de lucru la nivelul Serviciului managementului de caz pentru
copil;
4. elaborează PIP/celelalte planuri prevăzute în legislaţie şi alcătuieşte echipa
multidisciplinară și, după caz, interinstituţională, şi organizează întâlnirile cu echipa,
precum şi cele individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea
cazului;
5. asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi îi
sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz
(de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin
emoţional, consiliere);
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asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;
asigură respectarea etapelor managementului de caz;
întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;
comunică la Serviciul de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul
asistenţei sociale, intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi
violenţa în familie şi Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă cazurile pentru care
nu s-a instituit o măsură de protecție, în vederea monitorizării şi la Serviciul monitorizare,
analiză statistică, indicatori asistență socială, strategii, programe, proiecte în domeniul
asistenței sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale, cazurile pentru care a fost
luată decizia de închidere, instituirea unei măsuri de protecţie, înlocuirea sau încetarea
măsurii de protecţie;
10. asigură realizarea evaluării detaliate/complexe a situaţiei copilului în context socio-familial
şi întocmeşte raportul de evaluare psihosocială detaliată pe baza rapoartelor specialiştilor
şi a rapoartelor de vizită;
11. asigură şi urmăreşte protejarea copilului faţă de orice formă de abuz, neglijare şi
exploatare;
12. coordonează planificarea activităților în vederea integrării socio-profesionale a
beneficiarilor care părăsesc sistemul de protectie și a activităților privind mutarea copilului
în familia naturală/extinsă/substitutivă/case de tip familial;
13. sprijină tânărul aflat în situaţia încetării măsurii de plasament, furnizîndu-i toate
informaţiile despre sprijinul financiar sau de altă natură, disponibil, în condiţiile legii;
14. planifică serviciile şi intervenţiile şi întocmeşte planul individualizat de protecţie (PIP) pe
baza evaluării nevoilor copilului, precum şi planul de servicii pentru copiii reintegraţi în
familie după încetarea măsurii de protecţie;
15. colaborează activ cu specialiştii din cadrul echipelor multidisciplinare constituite la nivelul
fiecărei case de tip familial din subordinea DGASPC Olt sau organismelor private
autorizate (OPA), cu celelalte servicii din cadrul DGASPC Olt, cu alte instituţii similare
din ţară, cu alte instituţii publice, precum şi cu OPA care desfăşoară activităţi în domeniul
protecţiei copilului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
16. asigură/monitorizează furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil şi
familie/reprezentant legal;
17. monitorizează implementarea planului individualizat de protecţie şi progresele care se
înregistrează în soluţionarea situaţiei copilului, până când procesul de protecţie nu se mai
dovedeşte necesar;
18. reevaluează situaţia copilului o dată la trei luni, iar în situaţiile care implică admiterea
copilului într-o instituţie de orice tip pentru copii sau pentru copil şi familie, care nu au fost
prevăzute în planul iniţial, în termen de 48 de ore de la înregistrarea situaţiei respective;
19. pregăteşte familia/reprezentantul legal şi copilul, împreună cu personalul specializat din
instituţiile de tip rezidenţial, persoana/familia de plasament sau asistentul maternal, în
vederea închiderii cazului;
20. asigură derularea activităţilor de monitorizare post-servicii pentru o perioadă de minim trei
luni;
21. efectuează demersurile necesare închiderii cazului;
22. participă lunar la întâlnirile de supervizare internă, organizate de coordonatorii serviciilor;
23. verifică cel puţin o dată la trei luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la
baza stabilirii măsurilor de protecţie specială și propune după caz menținerea, modificarea
sau încetarea acestora, iar în cazul în care acestea s-au modificat, sesizează Comisia pentru
protecția copilului (CPC)/ instanţa judecătorească în vederea modificării sau, după caz, a
încetării măsurii;
24. sesizează instanţa în termen de 5 zile de la instituirea plasamentului în regim de urgenţă cu
privire la încetarea plasamentului în regim de urgenţă și, după caz, reintegrarea copilului
în familia sa, înlocuirea plasamentului în regim de urgență cu tutela sau cu măsura
plasamentului;
6.
7.
8.
9.
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25. instrumentează şi soluţionează toate sesizările referitoare la copiii cu măsură de protecţie
specială;
26. colaboreaza cu institutiile abilitate în vederea reintegrarii şcolare, familiale şi sociale a
copilului care savârșește fapte penale și nu răspunde penal;
27. oferă servicii de sprijin copilului care a savârșit fapte penale și nu răspunde penal
(consiliere, terapie, suport moral, consultanţă juridică, reintegrare şcolară) în vederea
schimbării comportamentului deviant dobândit, conştientizării consecinţelor negative ale
săvârşirii de fapte antisociale şi familiei pentru a se implica în demersul de reabilitare a
copilului;
28. informează serviciul public de asistență socială (SPAS) de la domiciliul copilului cu privire
la faptul că pentru copil s-a luat măsura supravegherii specializate în familie şi solicită
monitorizarea evoluţiei situaţiei copilului şi familiei, centralizează fişele de monitorizare
şi le analizează pentru a stabili intervenţii complementare pe caz;
29. colaborează cu specialiştii din cadrul SPAS desemnaţi ca responsabili de caz şi intervin
atunci când sunt solicitaţi ( evaluare şi consiliere psihologică a minorului, mediere relaţii
intrafamiliale, consiliere socială şi juridică);
30. realizează demersuri pentru identificarea membrilor familiei extinse alături de care copilul
s-a bucurat de viața de familie, în vederea consultării și implicării lor în
stabilirea/revizuirea obiectivelor planului individualizat de protecție;
31. identifică și evaluează familiile și persoanele care pot lua copii în plasament și întocmește
raportul de evaluare în maxim 60 de zile de la data înregistrării cererii;
32. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata
acestei măsuri;
33. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de
protecţie specială;
34. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în
mediul său familial;
35. efectuează evaluarea nevoilor copilului pentru cazurile noi în urma referirii de la Serviciul
de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale,
intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi violenţa în familie şi
Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă şi pentru care se propune instituirea unei
măsuri de protecţie specială la asistent maternal profesionist (AMP);
36. întocmeşte trimestrial rapoarte de revizuire a evaluării nevoilor copilului, precum şi ori de
câte ori se constată modificări neaşteptate în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii
de plasament/plasament în regim de urgenţă la AMP;
37. întocmeşte şi revizuieşte PIP ;
38. monitorizează şi înregistrează evoluţia PIP;
39. realizează instruirea specifică a AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării
acestuia;
40. informează în scris AMP cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin cu privire
la persoana copilului pe durata plasării, înainte de mutarea copilului;
41. coordonează procesul de potrivire a copilului cu AMP;
42. încheie convenţii de plasament cu AMP pentru fiecare copil primit în plasament/ plasament
în regim de urgenţă;
43. coordonează activităţile privind mutarea copilului la AMP;
44. întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului cu măsură de protecţie specială şi al
familiei copilului;
45. organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti,
atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
46. asigură menţinerea relaţiei copilului cu familia sau alte persoane importante pentru copil;
47. participă la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate
de supervizor;
48. prezintă CPC rapoarte trimestriale referitoare la evoluţia copiilor aflaţi în plasament/
plasament în regim de urgenţă la AMP;
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49. urmăreşte dezvoltarea şi modul de integrare al copilului în familia AMP şi întocmeşte
rapoarte de vizită/urmărire a evoluţiei copilului;
50. coordonează procesul de potrivire a copilului cu AMP în funcţie de nevoile şi preferinţele
copilului;
51. notifică în scris copilul, familia şi AMP cu privire la nominalizarea asistentului social al
copilului cu măsură de protecţie specială la AMP, responsabilităţile lui şi modul cum poate
fi contactat;
52. vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri individuale cu acesta, numărul
vizitelor lunare, numărul şi durata întîlnirilor individuale fiind consemnate în convenţia de
plasament;
53. se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie şi are acces la o îngrijire
medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi
oftalmologică, un regim alimentar adecvat şi informaţii despre un mod de viaţă sănătos;
54. se asigură ca dezvoltarea educaţională şi socială a fiecărui copil plasat este stimulată prin
frecventarea grădiniţei, şcolii sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare şi
educare;
55. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul
asistenţei sociale, protecţiei familiei şi drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii
violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare
cu acestea;
56. transmite Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt (AJPIS) până la data de 5
a lunii următoare celei în care s-a realizat raportul trimestrial de monitorizare a măsurii de
plasament la persoane/familii/AMP, copii ale rapoartelor de monitorizare întocmite;
57. comunică AJPIS în termen de 5 zile orice modificare intervenită în situația beneficiarilor,
de natură să determine încetarea sau suspendarea plății dreptului la alocației de plasament;
58. pentru fiecare copil pentru care urmează să se stabilească adopția ca finalitate a PIP,
identifică frații aflați în sistemul de protecție specială și întocmește raportul de separare a
fraților, dacă pot fi realizate demersuri de adopție separată a fraților, în interesul superior
al copilului;
59. realizează demersuri pentru reintegrarea copilului la părinții săi firești sau pentru integrarea
copilului în familia extinsă, anterior stabilirii adopției ca finalitate a PIP;
60. informează persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie o perioadă de
minim șase luni, cu privire la stabilirea adopției ca finalitate a PIP;
61. în termen de 5 zile de la stabilirea finalității PIP ca fiind adopția internă, transmite Biroului
adopții dosarul copilului în copie, precum și orice informație relevantă cu privire la copil
și familia sa obținută ulterior;
62. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
b) Atribu iiă specifice managementuluiă deă cază pentruă asisten iiă maternaliă profesionişti
(AMP)
1. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali
profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea
continuă de asistenți maternali profesioniști atestați, evaluează și monitorizează activitatea
acestora;
2. propune CPC reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de AMP;
3. pregăteşte AMP, inclusiv AMP specializaţi pentru copii cu dizabilităţi, precum şi pentru
plasament în regim de urgenţă şi întocmeşte rapoarte intermediare de evaluare la finalul
etapei evaluării iniţiale a AMP şi rapoarte de pregătire;
4. întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP;
5. asigură consiliere şi sprijin asistenţilor maternali, asigurându-se că aceştia sunt informaţi
în scris, acceptă, înţeleg şi acţionează în conformitate cu standardele, procedurile şi
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metodologia promovate de autoritatea competentă,în vederea derulării în bune condiţii a
activităţii acestora;
6. prezintă AMP, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi orice alte
instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului asigurându-se că acestea au fost înţelese;
7. informează în scris AMP cu privire la procedurile care vor fi urmate în cazul suspiciunilor
de abuz, neglijare sau oricărei alte plângeri făcută împotriva lui, precum şi a sprijinului
disponibil în astfel de situaţii şi asigură instruirea AMP referitor la îngrijirea copilului
abuzat/neglijat, recunoaşterea semnelor şi comportamentului specific al victimelor
abuzului şi neglijării;
8. participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilităţile şi competenţele
AMP;
9. furnizează în scris AMP informaţii privind sprijinul disponibil din partea grupului local de
AMP sau a formelor asociative ale AMP;
10. identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor
familiei acestuia;
11. asigură pregătirea şi sprijinul AMP pentru înregistrarea evenimentelor semnificative din
viaţa copilului
12. efectuează vizite şi întâlniri periodice cu AMP şi întocmeşte rapoarte de vizită şi rapoarte
de evaluare anuală a activităţii AMP;
13. participă la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de form are identificate
de supervizor;
14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.23 – Asistențiiămaternaliăprofesioni tiăîndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:
1. privind copiii primiți în plasament:
a) asigură creșterea, îngrijirea și educarea copiilor, în vederea asigurării unei
dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale și afective a acestora;
b) asigură integrarea copiilor în familia lor, aplicându-le un tratament egal cu al
celorlalți membri ai familiei;
c) asigură integrarea copiilor în viața socială;
d) contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea
acestora în familia adoptivă, după caz;
e) permite specialiștilor DGASPC Olt supravegherea activității lor profesionale și
evaluarea evoluției copiilor;
f) asigură continuitatea activității desfășurate și în perioada efectuării concediului
legal de odihnă cu excepția cazului în care separarea de copiii plasați pentru această
perioadă este autorizată de către DGASPC Olt;
g) păstrează confidențialitatea informațiilor pe care le primește cu privire la copii;
2. informează de îndată DGASPC Olt cu privire la orice schimbare survenită în situația lor
personală, familială sau socială care ar putea să influențeze activitatea lor profesională;
3. participă la cursurile de perfecționare organizate de către DGASPC Olt;
4. prezintă, împreună cu persoanele cu care locuiesc, anual, Comisiei pentru protecția
copilului, un certificat medical din care să rezulte că starea sănătății lor permite continuarea
desfășurării activității;
5. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
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Art.24 – Serviciulămanagementădeăcazăpentruăadul i,ăpersoaneăadulteăcuădizabilit ți,ăasisten ă
persoaneă vârstniceă şiă monitorizareă serviciiă sociale îndeplineşte, în principal, următoarele
atribuţii:
1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în
conformitate cu Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea 221/2010
pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New
York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006,
deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu
modificările ulterioare;
2. acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu
dizabilități;
3. ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate
tânărului cu dizabilități la trecere din sistemul de protecție a copilului în sistemul de
protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;
4. asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă;
5. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflată în situații de
nevoie, a persoanei adulte cu dizabilități, a persoanei vârstnice a nevoilor şi resurselor
acesteia;
6. 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 individual de
intervenție/ planul individualizat de asistență și îngrijire privind măsurile de asistenţă
socială;
7. acordă persoanei adulte aflată în situații de nevoie, persoanei adulte cu dizabilități,
persoanei vârstnice asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă
a opiniei;
8. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflată în situații de
nevoie, persoanei adulte cu dizabilități, persoanei vârstnice, inclusiv pentru înregistrarea
tardivă a naşterii acesteia;
9. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei
adulte aflată în situații de nevoie, persoanei adulte cu dizabilități, persoanei vârstnice
pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii,
modificării sau revocării măsurii stabilite;
10. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflată în
situații de nevoie, persoanei adulte cu dizabilități, persoanei vârstnice;
11. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte aflată în situații de nevoie,
persoanei adulte cu dizabilități, persoanei vârstnice conform planului individual de
intervenție/ planul individualizat de asistență și îngrijire privind măsurile de asistenţă
socială;
12. identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat
situațiile de risc de excluziune socială;
13. asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind
serviciile sociale disponibile;
14. asigură la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale;
15. acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a
persoanei adulte aflată în situații de nevoie, persoanei adulte cu dizabilități, persoanei
vârstnice, inclusiv îngrijirea la domiciliu;
16. întocmeşte documentaţia necesară şi propune măsura de protecţie, înlocuirea și revocarea
acesteia pentru persoane adulte aflate în situații de nevoie, persoane adulte cu dizabilități,
persoane vârstnice, într-un centru din subordinea DGASPC Olt;
17. urmăreşte îndeplinirea planului individual de intervenţie / planului individualizat de
asistență și îngrijire pe baza evaluării nevoilor persoanei adulte;
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18. asigură realizarea evaluării detaliate/complexe a situaţiei persoanei adulte aflată în situații
de nevoie, persoanei adulte cu dizabilități, persoanei vârstnice în context socio-familial şi
întocmeşte raportul de evaluare psihosocială detaliată ;
19. monitorizează furnizarea serviciilor si intervenţiilor pentru persoana asistată şi
familie/reprezentant legal;
20. monitorizează implementarea planului individual de intervenţie / planului individualizat de
asistență și îngrijire şi progresele care se înregistrează în soluţionarea situaţiei adultului
aflat în situație de nevoie, adultului cu dizabilități și persoanei vârstnice asistați social, până
când procesul de protecţie nu se mai dovedeşte necesar;
21. monitorizează activitatea centrelor rezidenţiale/nerezidențiale, urmărind respectarea
standardelor minime de calitate;
22. verifică acordarea serviciilor sociale persoanelor adulte aflate în situații de nevoie,
persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice din cadrul DGASPC Olt și asigură
gratuit consultanță de specialitate în domeniul asistenței sociale;
23. acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol
siguranţa persoanelor adulte aflate în situații de nevoie, persoanelor adulte cu dizabilități,
persoanelor vârstnice;
24. asigură consiliere şi informare privind problematica socială atât familiilor, cât şi
beneficiarilor – persoane adulte aflate în situații de nevoie, persoane adulte cu dizabilități,
persoane vârstnice (probleme familiale, profesionale, juridice şi psihologice, de locuinţă,
de sănătate, loc de muncă, de ordin financiar etc.);
25. intervine în combaterea şi prevenirea instituţionalizării ca posibilitate de abuz din partea
familiei;
26. asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de prevederile legale;
27. asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu
alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
28. asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi combaterea
situaţiilor ce implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a
situaţiilor de urgenţă;
29. centralizează date referitoare la evidenţa beneficiarilor măsurilor de asistenţă socială;
30. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu consiliile locale, cu ONG-urile şi cu alţi
reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale în
funcţie de realităţile locale pentru persoanele vârstnice şi cele aflate în situaţie de risc
social;
31. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.25 – Serviciulăevaluareăcomplex ăaăpersoanelorăadulteăcuăhandicapăşiăeviden ăbeneficiiă
deăasistenț ăsocial ăîndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
1. promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în
conformitate cu legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr.221/2010
pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New
York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006,
deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu
modificările și completările ulterioare;
2. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități;
3. efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau
la domiciliul persoanei;
4. întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
5. recomandă sau nu recomandă încadrarea, respectiv menţinerea încadrării în grad şi tip de
handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială
a acesteia;
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6. 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 în
cauză, cât și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau
de reședință a persoanei cu handicap ;
7. identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți persoanli profesioniști,
în condițiile legii ;
8. 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;
9. evaluează și monitorizează activitatea asistenților personali profesioniști ;
10. recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap în condiţiile legii;
11. întocmeşte, păstrează şi actualizează documentația referitoare la situația adultului care se
adresează în vederea încadrării în grad de handicap;
12. arhivează documentele depuse de persoanele care se adresează în vederea încadrării în grad
de handicap ;
13. aplică prevederile legale cu privire la stabilirea drepturilor persoanelor cu handicap;
14. urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele
îndreptățite la beneficiile de asistență socială;
15. ţine evidenţa persoanelor cu handicap neinstituţionalizate şi instituţionalizate (copii /
adulţi) din judeţul Olt;
16. primeşte şi întocmeşte documentaţii privind punerea în plată a minorilor şi adulţilor cu
handicap, conform prevederilor legale în vigoare;
17. asigură punerea în plată a beneficiilor de asistență socială; efectuează suspendarea sau
sistarea acestor drepturi în condițiile legii;
18. verifică beneficiarii de drepturi şi facilităţi în privinţa valabilităţii certificatelor de persoane
cu handicap;
19. eliberează bilete pentru transport interurban cu trenul sau cu autobuzul;
20. eliberează adeverințe solicitate de către persoanele cu handicap;
21. eliberează legitimaţii de transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă;
22. eliberează rovigneta (scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri
naţionale, prevazut în Ordonanţa nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a
reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea
nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare), pentru persoanele cu handicap
deţinătoare de autoturisme, precum şi pentru persoanele care le au în întreţinere;
23. întocmeşte documentaţia pentru persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat care pot
beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la
bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la bugetul DGASPC Olt, pentru
achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor
individuale de acces;
24. respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite
acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;
25. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
grav;
26. informează persoanele asupra beneficiilor de asistență socială de care beneficiază, conform
legii;
27. colaborează cu autorităţile publice centrale şi locale în vederea soluţionării unor cazuri
privind drepturile persoanelor cu handicap;
28. colaborează cu alte instituţii din judeţul Olt, pentru stabilirea măsurilor ce se impun în
activitatea de protecţie a persoanei cu handicap;
29. asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și alte instituții cu activități în
domeniu;
30. soluţionează petiţiile înregistrate cu privire la prestaţiile persoanelor cu handicap;
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31. întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia adultului care
beneficiază de acest serviciu;
32. arhivează documentele depuse de persoanele beneficiare de beneficii de asistenţă socială;
33. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.26 – (1) Serviciul contabilitate-salarizare,ă planificareă bugetar ă iă managementă
financiar,ăplat ăbeneficii deăasistenț social , are în structura sa 3 compartimente:
➢ Compartimentul contabilitate-salarizare;
➢ Compartimentul plată beneficii de asistență socială;
➢ Compartimentul planificare bugetară și management financiar.
(2) Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetar ă iămanagementăfinanciar,ăplat ăă
beneficii deăasistenț social , îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
A. Compartimentul contabilitate-salarizare:
1. organizează şi conduce contabilitatea sintetică şi analitică, respectiv contabilitatea
financiară şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii, potrivit legii
contabilităţii;
2. răspunde de înregistrarea în contabilitate a documentelor justificative în perioada la care
se referă, păstrarea şi arhivarea lor, precum şi de reconstituirea documentelor contabile
pierdute, sustrase sau distruse, alături de celelalte compartimente care le-au emis;
3. asigură respectarea principiilor contabile, continuitatea politicilor contabile, respectiv a
bazelor, regulilor şi practicilor specifice aplicate de D.G.A.S.P.C. Olt la întocmirea şi
prezentarea situaţiilor financiare anuale;
4. urmăreşte respectarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea
cheltuielilor instituţiei publice şi răspunde de asigurarea fazei finale a execuţiei bugetare
(plata cheltuielilor);
5. organizează şi conduce contabilitatea angajamentelor şi plăţilor efectuate, potrivit
bugetului aprobat, a drepturilor constatate şi veniturilor încasate, a clienţilor şi furnizorilor,
a celorlalte creanţe şi obligaţii pe categorii;
6. urmăreşte justificarea în termenul legal a avansurilor acordate spre decontare salariaţilor,
pentru cheltuielile materiale şi deplasări;
7. întocmeşte documentele de plată către Trezorerie în conformitate cu reglementările în
vigoare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu
documentele însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei
bugetare a cheltuielilor;
8. ţine la zi contabilitatea, întocmind balanţa de verificare lunară, contul de execuţie bugetară
şi situaţiile financiare lunare, trimestriale și anuale;
9. asigură respectarea normelor contabile, stocarea, păstrarea sub forma suporţilor tehnici şi
controlul datelor înregistrate în contabilitate prin utilizarea sistemelor de prelucrare
automată a datelor;
10. întocmeşte note contabile pentru operaţiunile efectuate lunar;
11. organizează efectuarea operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi băneşti în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
12. ţine evidenţa mijloacelor fixe din dotare şi calculează durata normată de funcţionare,
amortizarea lunară şi evidenţierea acesteia în contabilitate;
13. efectuează plăţile şi încasările în numerar pe baza documentelor justificative;
14. exercita controlul asupra operaţiunilor efectuate prin casieria unității;
15. efectuează plățile aferente proiectelor cu finanţare internă şi internaţională şi ţine evidenţa
aferentă acestor proiecte separat, pe fişe şi conturi distincte, pe care le centralizează lunar
în balanţa de verificare lunară, iar trimestrial sau anual în situaţiile financiare conform
reglementarilor legale in vigoare;
16. operează în fişele analitice ale conturilor;
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17. ţine evidenţa încasărilor din contribuţiile asistaţilor din centrele de îngrijire şi asistenţă,
căminele pentru persoane vârstnice şi centrele de recuperare şi reabilitare persoane cu
handicap;
18. urmăreşte recuperarea debitelor şi aduce la cunoştinţa compartimentului juridic, în timp
util, debitele ce nu se pot recupera, în termen legal, în vederea înaintării în instanţă a
acţiunilor de executare silită a debitorilor;
19. participă anual sau ori de cate ori este nevoie la inventarierea patrimoniului, scoaterea din
funcţiune, casarea şi dezmembrarea ori valorificarea, după caz, a bunurilor pentru care s-a
aprobat aceasta; urmăreşte ca rezultatele inventarierii să fie înregistrate atât în evidenţele
gestionarilor cât şi în contabilitate;
20. răspunde de întocmirea formularelor din sfera raportărilor financiare și depunerea acestora
în sistemul national de raportare FOREXEBUG, conform prevederilor legale în vigoare;
21. aplică prevederile legale cu privire la plata drepturilor salariale, pentru incapacitate
temporară de muncă şi alte indemnizaţii şi calculul indemnizaţiilor de concedii de odihnă
pentru salariaţii DGASPC Olt;
22. întocmeşte, pe baza pontajelor, statele de plată şi ordinele de plată pentru achitarea
drepturilor salariale, ale indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi alte
indemnizaţii și ordinele de plată pentru achitarea contribuțiilor la bugetul asigurărilor de
stat, a impozitelor conform prevederilor legale;
23. operează reţinerile din salarii şi le virează în conturile prevăzute în adresele de popriri sau
în contractele de garanţii materiale;
24. asigură respectarea prevederilor legale privind impozitul pe venit, asigurările sociale de
sănătate, asigurările sociale şi drepturilor băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice cu
privire la delegarea, detaşarea şi deplasarea acestora;
25. întocmeşte declaraţiile cu privire la contribuţiile la salarii ale salariaţilor şi ale
angajatorului, în conformitate cu prevederile legale.
26. întocmește adeverinţe solicitate de personal în legătură cu raportul lor de muncă/de
serviciu;
27. asigură păstrarea şi arhivarea documentelor produse/deţinute, în conformitate cu
prevederile legale;

B.ăCompartimentulăplat ăbeneficiiădeăasistenț ăsocial :
1. întocmeşte documentaţia aferentă plăţii drepturilor şi a beneficiilor de asistență socială
aferente persoanelor cu handicap – listare borderouri pe oficii poştale, listare sinteze, listare
mandate poştale;
2. întocmeşte documentele de plată către Trezorerie în conformitate cu reglementările legale
în vigoare pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap şi urmăreşte primirea la timp a
extraselor de cont şi verificarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurând încadrarea
corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor DGASPC Olt;
3. aplică prevederile legale cu privire la plata drepturilor persoanelor cu handicap;
4. întocmeşte şi raportează în termen situaţiile statistice referitoare la plata drepturilor
persoanelor cu handicap solicitate de către instituţiile abilitate;
5. ţine evidenţa creditorilor din sume returnate de poştă ca prestații sociale neachitate ;
6. verifică cererile privind solicitarea sumelor returnate de poştă ca indemnizaţii neachitate
din diferite motive şi întocmeşte ordine de plată pentru reachitarea acestora;
C. Compartimentul planificareăbugetar ă iămanagementăfinanciar:
1. elaborează proiectele bugetelor anuale, conform prevederilor legale, precum și proiecţia
acestora pe următorii 3 ani, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate privind
estimarea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii DGASPC Olt, având în vedere
următoarele:
a. prognozele principalilor indicatori macroeconomici și sociali;
b. politicile fiscale și bugetare;
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c. asigurarea finanțării serviciilor sociale conform planului anual de acțiune elaborate
în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale județene;
d. respectarea principiilor și prevederilor stipulate în Legea privind finanțele publice
locale, nr. 273/2006, cu modificările și competările ulterioare precum și ale Legii
responsabilității fiscal bugetare nr. 69/2010, republicată;
2. întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite repartizarea
bugetului D.G.A.S.P.C. Olt pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, după
avizarea de către conducerea instituţiei;
3. întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este necesar, pe baza
propunerilor compartimentelor de specialitate;
4. urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul aprobat, pe surse de finanţare şi
destinaţii şi informează periodic sau la solicitarea conducerii instituţiei despre modul de
execuţie al bugetului de venituri si cheltuieli;
5. lunar, trimestrial şi anual întocmeşte contul de execuţie a DGASPC Olt şi raportul
explicativ asupra acestuia;
6. întocmeşte lunar cererile de deschidere de credite ale instituţiei urmărind încadrarea
sumelor solicitate în prevederile bugetare;
7. întocmeşte şi transmite lunar autorităţilor administraţiei publice centrale competente,
necesarul de credite privind plata prestațiilor sociale de care beneficiază persoanele cu
handicap, potrivit legii;
8. întocmeşte şi transmite lunar autorităţilor administraţiei publice centrale competente,
necesarul de credite privind plata dobânzilor aferente creditelor și plata transportului
interurban pentru persoanele cu handicap, potrivit legii;
9. controlează încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate pe trimestre, pe
capitole şi articole pentru bugetul propriu al DGASPC Olt;
10. face propuneri privind virările de credite bugetare de la un subcapitol la altul şi/sau între
articole de cheltuieli;
11. întocmeşte şi transmite lunar autorităţilor administraţiei publice locale competente,
monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal la nivel de instituţie
12. colaborează la întocmirea listei de investiţii urmărind încadrarea valorii acesteia în
prevederile bugetare aprobate;
13. ține evidența:
a. creditelor bugetare aprobate în exercițiul bugetar curent, precum si a modificarilor
intervenite pe parcursul exercitiului bugetar current;
b. evidenta angajamentelor bugetare;
c. compararea datelor din conturile de "Credite bugetare aprobate" si "Angajamente
bugetare" și determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;
d. evidența angajamentelor legale, cu ajutorul conturilor în afara bilanțului.
14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.27 - Serviciulăachizi iiăpubliceăîndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării
autorității contractante în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) sau recuperarea
certificatului digital, dacă este cazul;
2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte centre și
servicii ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al
achizițiilor publice, inclusiv Anexa privind achizițiile directe;
3. elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire
și a documentelor – suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de
concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
4. îndelineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege;
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5. elaborează documentația de atribuire în colaborare cu alte compartimente din cadrul
unității în vederea stabilirii specificațiilor tehnice cuprinse în caietul de sarcini astfel încât
fiecare produs/serviciu descris să corespundă în mod obiectiv necesităților unității.
6. actualizează Programul Anual al Achizițiilor Publice în funcție de bugetul de venituri și
cheltuieli (BVC) aprobat și de fondurile aprobate;
7. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
8. realizează achiziţiile directe;
9. elaborează o notă justificativă în cazul achiziției directe, atunci când nu identifică în cadrul
catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau
constată că prețul postat de operatorii economici pentru obiectivul achiziției este mai mare
decât prețul pieței sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la
catalogul electronic;
10. calculează valoarea estimată a unei achiziții înainte de inițierea procedurii de atribuire și
având în vedere valoarea totală de plată fără TVA, luând în considerare orice eventuale
forme de opțiuni și prelungiri ale contractului menționate în mod explicit în documentele
achiției;
11. întocmește contractele de achiziție pubică, respectând termenele de așteptare de la data
transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii de achiziție publică până la data
încheierii contractelor, în funcție de valoarea contractului, așa cum sunt acestea precizate
în legislația achizițiilor publice;
12. urmărește constituirea garanției de bună execuție în cuantumul și modalitatea stabilită prin
contractul de furnizare, servicii și lucrări încheiat;
13. răspunde de valorificarea referatelor de necesitate aprobate de conducerea unității, în
condiții de maximă eficiență;
14. constituie și păstrează dosarul achiziției publice;
15. preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselo verbale de recepție parțială și
finală și a altor documente care atestă modul de derulare a contractelor;
16. întocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedură în baza proceselor verbale
parțiale sau finale;
17. completează și actualizează formularele de integritate aferente procedurilor de atribuire
derulate de către DGASPC Olt;
18. participă în comisiile de evaluare a ofertelor prin dispoziţiile directorului general,
îndeplinind atribuţiile următoare:
a. deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta;
b. verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul
în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
c. realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul;
d. realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog
competitiv;
e. realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de
negociere;
f. verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al
modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din
documentaţia descriptivă;
g. verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al
încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publică respectiv, precum şi dacă este cazul, din punctul de vedere al
încadrării acestora în alte situaţii prevăzute de lege;
h. stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza
încadrării ofertelor respective în această categorie;
i. stabilirea ofertelor admisibile;
j. aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de
atribuire şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare;
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k. în cazurile justificate conform legii, elaborarea unei propuneri de anulare a
procedurii de atribuire;
l. elaborarea raportului procedurii de atribuire, conform legii;
m. întocmeşte contracte de furnizare, prestare, execuţie.
19. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.28 – (1)ăServiciulăpatrimoniu,ătehnic,ăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ,ăap rareăîmpotrivaă
incendiilor, protec iaă mediului,ă administrativă şiă aprovizionare are în structura sa 3
compartimente:

➢ Compartimentul patrimoniu şi tehnic;
➢ Compartimentul securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţia
mediului;
➢ Compartimentul administrativ şi aprovizionare.
(2) Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor,
protecţia mediului, administrativ şi aprovizionare îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
A.ăCompartimentulăpatrimoniuăşiătehnic:ă

1. face propuneri pentru proiectul de buget privind fondurile necesare pentru lucrările de
întreţinere, reparaţii, investiţii;
2. întocmeşte anual lista de investiţii şi reparaţii capitale şi asigură fundamentarea
programului de investiţii şi reparaţii capitale al DGASPC Olt;
3. întocmeşte listele de investiţii pentru dotările DGASPC Olt şi unităţile subordonate;
4. întocmeşte listele de cantităţi pentru reparaţiile curente pentru DGASPC Olt şi unităţile
subordonate;
5. verifică lunar stadiile fizice realizate şi avizează situaţiile de lucrări şi plată pentru lucrările
reale executate;
6. întocmeşte lunar referate privind realizările fizice şi valorice pe obiective, în vederea
decontării lucrărilor;
7. reprezintă beneficiarul în relaţiile cu contractantul de lucrări de servicii;
8. reprezintă beneficiarul din punct de vedere tehnic în relaţiile cu organele de control privind
activitatea de reparaţii curente la unităţile subordonate DGASPC Olt;
9. urmăreşte şi respectă condiţiile şi clauzele înscrise în contractele de execuţie a lucrărilor în
limita de competenţă;
10. urmăreşte şi încadrează situaţiile de lucrări întocmite de contractor în devizul ofertă din
punct de vedere cantitativ şi valoric;
11. asigură o bună conlucrare între constructor şi proiectant privind predarea documentaţiei,
respectarea acesteia, recalcularea preţului în funcţie de nivelul inflaţiei, termenele de
primire în funcţiune;
12. verifică notele de comandă suplimentare şi notele de renunţare cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;
13. verifică articolele din situaţiile de lucrări la material, manoperă, utilaj şi transport atât din
punct de vedere cantitativ cât şi al preţurilor practicate;
14. verifică cotele de cheltuieli indirecte şi cotele pentru fondurile sociale aplicate prin
compararea acestora cu cele din devizul ofertă;
15. verifică efectuarea plăţilor pe lucrări şi construcţii la nivelul situaţiilor de plată prezentate
de constructor;
16. informează conducerea DGASPC Olt de eventualele schimbări de soluţii intervenite pe
parcursul execuţiei lucrărilor;
17. participă la recepţia de terminare a lucrărilor şi la cea finală în urma nominalizării în
comisie prin dispoziţie a directorului general al DGASPC Olt;
18. prezintă periodic şi la cererea superiorilor ierarhici, situaţii cu privire la stadiul executării
lucrărilor;
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19. păstrează confidenţialitatea actelor şi informaţiilor din documentele de servicii;
20. elaborează documentația de atribuire în colaborare cu alte compartimente din cadrul
unității în vederea stabilirii specificațiilor tehnice cuprinse în caietul de sarcini astfel încât
fiecare produs/serviciu descris să corespundă în mod obiectiv necesităților unității;
21. întocmeşte documentaţia necesară privind recepţiile parţiale şi definitive ale lucrărilor;
22. întocmeşte şi completează pe parcursul executării, cartea tehnică a obiectivului, acordă
asistenţă şi îndrumare de specialitate privind investiţiile şi reparaţiile la obiectivele
DGASPC Olt;
23. face demersurile necesare obţinerii tuturor autorizaţiilor şi avizelor necesare execuţiei
lucrărilor, la începerea fiecărei lucrări;
24. participă în comisii de licitaţii;
25. întocmește referate de necesitate pentru achiziția de servicii privind verificările tehnice
periodice şi cele necesare autorizării de funcţionare în continuare, a aparatelor
consumatoare de combustibil şi a instalaţiilor de ridicat;
26. pune în executare prevederile legale cu privire la examinarea anuală şi prelungirea
autorizaţiei fochiștilor emisă de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor,
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR);
27. întocmeşte necesarul de măsuri şi piese de schimb, pentru buna funcţionare a aparatelor
supuse verificărilor ISCIR;
28. organizează activitatea de elaborare a documentaţiilor necesare aprobării şi achiziției de
servicii de reparaţii şi întreţinere;
29. asigură asistenţă tehnică pentru lucrările de reparaţii, întreţinere şi investiţii;
30. verifică lucrările de reparaţii executate în regie proprie;
31. participă la recepţia bunurilor, serviciilor și lucrărilor de întreținere şi reparaţii;
32. centralizează, avizează şi face propuneri pentru solicitările serviciilor din aparatul propriu
şi a unităţilor aflate în subordine, potrivit sferei de activitate;
33. organizează asigurarea gestionării patrimoniului DGASPC Olt;
34. participă la operaţiunea inventarierii patrimoniului DGASPC Olt;
35. organizează activitatea de inventariere anuală;
36. răspunde de soluţionarea în termen a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC Olt.
B. Compartimentulăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ,ăap rareăîmpotrivaăincendiilor,
protec iaămediului:
1. asigură efectuarea controlului de medicina muncii la angajare şi la reluarea activităţii după
perioadele de suspendare pentru întreg personalul şi controlul medical periodic de
medicina muncii la nivelul aparatului propriu;
2. propune măsuri de protecţie şi echipament de protecţie pentru toate locurile de muncă din
cadrul DGASPC Olt şi unităţilor din subordine, în temeiul solicitărilor unităţilor din
subordine. Documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentului de protecţie va fi
supusă spre analiză Comitetului de sănătate şi securitate în muncă, în vederea selecţionării
optime;
3. ţine evidenţa și comunică Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt (ITM) documentația în
cazul accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, aşa cum
sunt definite în actele normative în vigoare;
4. elaborează pentru autorităţile competente şi în conformitate cu prevederile legale rapoarte
privind accidentele de muncă;
5. propune un plan de prevenire şi protecție pe care îl supune spre aprobare directorului
general al DGASPC Olt;
6. propune instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de
securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor
de muncă din cadrul DGASPC Olt şi unităţilor din subordine, pe care le înaintează sp re
aprobare directorului general;
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7. controlează cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii din aparatul propriu a măsurilor
prevăzute în Planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin testare;
8. informează fiecare persoană, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta
este supusă la locul de munca, precum şi a măsurilor de prevenire şi protecţie ;
9. ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru aparatul
propriu;
10. propune şi ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific conform legii, pentru aparatul
propriu;
11. prezintă documente şi dă relaţii inspectorilor de muncă în timpul controlului sau al
efectuării cercetării evenimentelor;
12. organizează, planifică, controlează şi îndrumă activitatea de prevenire şi stingerea
incendiilor în conformitate cu actele normative în vigoare ;
13. asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control
şi al cercetării evenimentelor;
14. împreună cu Consiliul Județean Olt fac demersuri pentru obținerea autorizațiilor ISU
pentru imobilele proprii sau aflate în administrare;
15. întocmeşte, o dată pe an, un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în
muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora, precum şi propunerile pentru
planul de prevenire şi protectie ce se vor realiza în anul următor, precum şi un raport scris
privind apărarea împotriva incendiilor. Membrii Comitetului de sănătate şi securitate în
muncă vor viza raportul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care va fi transmis în
termen de 10 zile Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt;
16. efectuează instruirea introductiv-generală la angajare pentru toţi angajaţii DGASPC Olt şi
completează fişa de instruire individuală conform legislaţiei în vigoare;
17. efectuează instruirea periodică pentru angajații DGASPC Olt în domeniile securităţii şi
sănătăţii în muncă, apărării împotriva incendiilor şi protecţia mediului;
18. evaluează riscurile împreună cu medicul de medicina muncii privind protecţia maternităţii
şi informează persoana gravidă asupra acestora;
19. comunică ITM informarea privind starea fiziologică de graviditate şi ulterior, raportul de
evaluare privind protecţia maternităţii;
20. întocmește tematica și graficul de instruire a salariaților , efectueză instruirile generale,
specifice și periodice în domeniul situațiilor de urgență, conform reglementărilor legale;
21. organizează activitatea de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, elaborează
instrucțiuni specifice și verifică aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor;
22. elaborează și actualizează planul de evacuare în caz de situații de urgență;
23. întocmește și actualizează procedura de lucru cu foc deschis;
24. verifică și propune măsuri pentru menținerea în stare de funcționare a mijloacelor tehnice
de apărare împotriva incendiilor;
25. solicită includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de apărare
împotriva incendiilor și dotării cu mijloacele tehnice necesare;
26. întocmirea și transmiterea fișelor de măsurători hidrometrice conform Legii 107/1996;
27. gestionarea deșeurilor periculoase rezultate din activitățile medicale, conform Ordinului
1226/2012;
28. gestionarea privind colectarea selectivă a deșeurilor din cadrul DGASPC Olt, conform
Legii 132/2010;
29. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
C. Compartimentulăadministrativăşiăaprovizionare:
1. organizează şi răspunde de exploatarea şi buna funcţionare a parcului auto şi asigură, în
funcţie de solicitările aprobate, deplasarea în teren a angajaţilor DGASPC Olt;
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2. ține evidența polițelor de asigurare pentru bunurile din patrimoniu DGASPC Olt conform
legii;
3. răspunde de respectarea consumului de combustibil normat;
4. organizează activitatea de întreţinere şi reparaţii auto;
5. asigură aprovizionarea cu carburanţi a parcului auto;
6. ţine evidenţa foilor de parcurs zilnice şi întocmeşte Fișele de Activitate Zilnică (FAZ –
urile) pentru fiecare mijloc auto din dotare;
7. organizează şi răspunde de gestionarea arhivei DGASPC Olt;
8. organizează activitatea de aprovizionare pentru compartimentele funcţionale ale DGASPC
Olt;
9. urmărește modul de derulare a contractelor de achiziție de produse, servicii și lucrări;
10. efectuează recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor şi materialelor achiziţionate pentru
buna desfăşurare a aparatului propriu al DGASPC Olt;
11. ţine evidenţa bunurilor şi materialelor din gestiune şi răspunde de eliberarea lor cu
aprobarea prealabilă a conducerii DGASPC Olt, întocmind documentele aferente conform
legilor în vigoare;
12. asigură întreţinerea curăţeniei în spaţiile de lucru ale DGASPC Olt;
13. transmite referate de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări,
valoarea estimată a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor,
necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri –
cadru;
14. întocmesc documentele necesare pentru scutirea taxelor și a accizelor conform legilor în
vigoare;
15. asigură efectuarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii funcţie de competenţe şi dotare;
16. răspunde de soluţionarea în termen a petiţiilor repartizate de conducerea DGASPC Olt.
Art. 29 - (1) Conducerea DGASPC Olt se asigură de directorul general şi de Colegiul director.
(2) Directorul general al DGASPC Olt este ajutat de 3 directoriăgeneraliăadjunc i.
(3) Directorul general şi directorii generali adjuncţi au calitatea de funcţionar public.
Art. 30 - (1) Funcţiile de director general şi director general adjunct se ocupă în condiţiile legii.
(2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director general sau, după caz, director general adjunct
trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 3 ani şi să fie absolvenţi de studii universitare
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii, după caz:
a) asistenţă socială sau sociologie;
b) psihologie sau ştiinţe ale educaţiei;
c) drept;
d) ştiinţe administrative;
e) sănătate;
f) economie sau management, finanţe, contabilitate.
(3) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director general sau, după
caz, director general adjunct şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de
lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiţia să fi absolvit studii de
masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea
studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
(4) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de director general sau, după caz, director general
adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit dispoziţiilor
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, fiind constituită din:
a) secretarul județului Olt;
b) un reprezentant al Consiliului Judeţean Olt care are calitatea de funcţionar public;
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c) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, al Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, al Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Dizabilităţi, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi
Bărbaţi;
d) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
Art. 31 - Componenţa Colegiului director al DGASPC Olt este stabilită prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Olt şi este constituită din secretarul general al judeţului Olt, directorul
general, directorii generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul DGASPC Olt, precum şi
3 şefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
preşedintelui Consiliului Judeţean Olt în domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară.
Preşedintele Colegiului director este secretarul general al judeţului Olt. În situaţia în care
preşedintele Colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către
directorul general sau, după caz, de către directorul general adjunct al DGASPC Olt, numit prin
dispoziţie a directorului general.
Art. 32 - (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului director se stabilesc prin prezentul
regulament de organizare şi funcţionare a DGASPC Olt.
(2) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului
general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului
general, a preşedintelui Colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncţi.
(3) La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele Consiliului
Judeţean Olt, membrii Comisiei pentru protecţia copilului, ai Comisiei de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de Colegiul director.
(4) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) analizează activitatea DGASPC Olt; propune directorului general măsurile necesare pentru
îmbunătăţirea activităţilor DGASPC Olt;
b) avizează proiectul bugetului propriu al DGASPC Olt şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar;
c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al DGASPC Olt,
potrivit art.33 alin. (3) lit. d) şi e); avizul este consultativ;
d) propune Consiliului Judeţean Olt modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului
de organizare şi funcţionare ale DGASPC Olt, precum şi rectificarea bugetului, în vederea
îmbunătăţirii activităţii acesteia;
e) propune Consiliului Judeţean Olt, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC
Olt, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;
f) propune Consiliului Judeţean Olt, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de
către DGASPC Olt, în condiţiile legii;
g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea în
resursele financiare alocate de Consiliul Judeţean Olt, în condiţiile legii.
(5) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Olt.
(6) Şedinţele Colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul
membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Colegiul director adoptă
hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
Art. 33 - (1) Directorul general al DGASPC Olt asigură conducerea executivă a acesteia şi
răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce
îi revin directorul general emite dispoziţii.
(2) Directorul general reprezintă DGASPC Olt în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu
persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
(3) Directorul general îndeplineşte,ăînăcondi iileălegii,ăurm toareleăatribu iiăprincipale:
a) exercită atribuţiile ce revin DGASPC Olt în calitate de persoană juridică;
b) exercită funcţia de ordonator secundar/terţiar de credite;
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al DGASPC Olt şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar, pe care le supune avizării Colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Olt;
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d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Judeţean Olt, proiectul
strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având
avizul consultativ al Colegiului director;
e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, 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) elaborează statul de personal al DGASPC Olt; numeşte şi eliberează din funcţie personalul
din cadrul DGASPC Olt, potrivit legii;
g) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Olt, statul de funcţii al DGASPC
Olt, având avizul Colegiului director;
h) controlează activitatea personalului din cadrul DGASPC Olt şi aplică sancţiuni
disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă DGASPC Olt în
relaţiile cu aceasta;
j) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului.
(4) Directorul general coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii/
birouri/ compartimente din cadrul aparatului propriu:
a) Serviciul monitorizare, analiză, statistică, indicatori asistență socială și incluziune
socială, strategii programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu
organizațiile neguvernamentale;
b) Compartimentul comunicare, registratură și relații cu publicul;
c) Biroul management resurse umane;
d) Compartimentul juridic și contencios;
e) Compartimentul audit public intern;
f) Biroul adopții și postadopții;
g) Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;
h) Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
(5) Directorul general poate delega coordonarea și îndrumarea serviciilor/ birourilor/
compartimentelor pe care le coordonează direct, în condițiile legii.
(6) Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a
Consiliului Judeţean Olt.
(7) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii generali
adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general, în condiţiile prevăzute de regulamentul
de organizare şi funcţionare a DGASPC Olt.
Art. 34 - Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului general și a
directorilor generali adjuncți ai DGASPC Olt se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei
aplicabile funcţiei publice.
Art. 35 - Principaleleă atribu iiă aleă directorului general adjunct (înă domeniul protecțieiă iă
promov riiădrepturilorăcopilului) al DGASPC Olt sunt:
1. organizează, coordonează şi răspunde de întreaga activitate a DGASPC Olt în domeniul
protecţiei și promovării drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței în familie;
2. reprezintă DGASPC Olt în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoane fizice
şi juridice din ţară şi străinătate, în domeniul său de competenţă;
3. coordonează acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Olt în domeniul
protecţiei și promovării drepturilor copilului şi sprijină activitatea de punere în aplicare a
strategiei guvernamentale şi judeţene în acest domeniu;
4. coordonează şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii sociale, cu/ fără cazare,
fără personalitate juridică:
a. Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina ;
b. Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina ;
c. Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina ;
d. Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina ;
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Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal ;
Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal ;
Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş ;
Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ;
Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi
Balş ;
j. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina ;
k. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal ;
l. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina;
m. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina;
n. Complexul servicii Slatina;
o. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina ;
p. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia.
q. Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina;
5. asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului;
6. elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie şi promovare a
drepturilor copilului;
7. răspunde de implementarea strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului;
8. propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin şi asistenţă pentru situaţiile ce
pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului pe care le prezintă spre avizare Colegiului
director şi le supune aprobării Comisiei pentru protecţia copilului;
9. coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii din cadrul
aparatului propriu:
a) Serviciul de evaluare iniţială, intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei
sociale, intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi
violenţa în familie şi Telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă;
b) Serviciul de evaluare complexă a copilului;
c) Serviciul management de caz pentru copil;
d) Asistenţii maternali profesionişti;
10. prezintă periodic, conform legii, rapoarte de specialitate;
11. asigură îndeplinirea standardelor minime obligatorii pentru serviciile sociale dezvoltate de
DGASPC Olt în domeniul protecţiei copilului;
12. analizează activitatea serviciilor din subordine și ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
e.
f.
g.
h.
i.

Art.36 - Principaleleă atribu iiă aleă directorului general adjunct (înă domeniulă protec ieiă
persoanelor adulte cuă dizabilit ți,ă persoaneloră vârstniceă iă altoră peroaneă adulteă aflateă înă
situațiiădeădificultate) al DGASPC Olt sunt:
1. organizează, coordonează şi răspunde de întreaga activitate a DGASPC Olt în domeniul
protecţiei persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte
aflate în nevoie;
2. reprezintă DGASPC Olt în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoane fizice
şi juridice din ţară şi străinătate, în domeniul său de competenţă;
3. coordonează acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul
protecţiei persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte
aflate în nevoie şi sprijină activitatea de punere în aplicare a strategiei guvernamentale şi
judeţene în acest domeniu;
4. coordonează şi răspunde direct de activitatea următoarelor unităţi:
a. Complexul servicii persoane adulte Slatina ;
b. Complexul servicii persoane adulte Corabia ;
c. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni ;
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Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa ;
Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu ;
Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu ;
Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni;
Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal;
Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Drăgăneşti-Olt;
Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în
situaţii de nevoie Slatina ;
5. asigură executarea dispozițiilor Comisiei de admitere a persoanelor vârstnice;
6. asigură executarea hotărârilor Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
7. elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie şi promovare a
drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a altor persoane
adulte aflate în nevoie;
8. răspunde de implementarea strategiilor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în
nevoie;
9. asigură îndeplinirea standardelor de calitate pentru serviciile sociale dezvoltate de
DGASPC Olt în domeniul protecţiei persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor
vârstnice și a altor persoane adulte aflate în nevoie;
10. propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de sprijin şi asistenţă pentru situaţiile ce
pun în pericol securitatea persoanelor adulte cu dizabilități, persoanelor vârstnice și a altor
persoane adulte aflate în nevoie pe care le prezintă spre aprobare Colegiului director;
11. coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii din cadrul
aparatului propriu:
a) Serviciul management de caz pentru adulți, persoane adulte cu dizabilități, asistență
persoane vârstnice şi monitorizare servicii sociale;
b) Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap şi evidenţă
beneficii de asistență socială.
12. analizează activitatea serviciilor din subordine și ia măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
13. prezintă periodic, conform legii, rapoarte de specialitate;
14. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Art.37 - Principaleleă atribu iiă aleă directorului general adjunct (în domeniul economic,
achiziții şiăadministrativ) al DGASPC Olt sunt:
1. răspunde de organizarea şi conducerea corectă şi la zi a evidenţei contabile din cadrul
Serviciului contabilitate-salarizare, planificare bugetară și management financiar, plată
beneficii de asistență socială;
2. coordonează şi răspunde de achitarea drepturilor şi a beneficiilor de asistență socială de care
beneficiază persoanele cu handicap, conform prevederilor legale;
3. răspunde de organizarea şi efectuarea periodică a reevaluării mijloacelor fixe, de organizarea
inventarierii patrimoniului, de valorificarea rezultatelor acesteia, luând măsuri pentru
prevenirea pagubelor şi recuperarea lor;
4. asigură respectarea regulilor de întocmire a situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi
anuale, depunerea acestora la termen la organele de drept;
5. verifică realitatea şi legalitatea fundamentării proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli,
elaborarea acestuia conform principiilor legii finanţelor publice, îl supune avizării Colegiului
director al DGASPC Olt şi îl transmite spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Olt;
6. monitorizează menţinerea echilibrului execuţiei bugetare, urmărind atât gradul de realizare
al veniturilor, cât şi nivelul cheltuielilor/plăţilor bugetare, cu încadrarea în prevederile
bugetare aprobate instituţiei;
7. analizează propunerile de modificări bugetare trimestriale, avizează virările de credite,
iniţiază rectificările bugetului DGASPC Olt şi le înaintează spre aprobare conducerii;
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8. asigură buna gestiune financiară prin angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în condiţii de
eficienţă şi eficacitate potrivit destinaţiilor aprobate;
9. organizează execuţia bugetară cu respectarea normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice a procedurilor specifice;
10. coordonează şi răspunde de activitatea de întocmire a contului de execuţie pentru încheierea
exerciţiului bugetar;
11. organizează şi coordonează exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în
conformitate cu prevederile actelor normative specifice exercitării vizei C.F.P.P;
12. coordonează şi răspunde de aplicarea prevederilor legale cu privire la plata drepturilor
salariale, calculul indemnizaţiilor de concedii de odihnă, ale indemnizaţiilor pentru
incapacitate temporară de muncă pentru salariaţii DGASPC Olt;
13. coordonează şi răspunde de aplicarea prevederilor legale privind impozitul pe venit,
asigurările sociale de sănătate, asigurările sociale de stat şi alte contribuţii precum şi de
acordarea drepturilor băneşti ale salariaţilor DGASPC Olt cu privire la delegarea, detaşarea
şi deplasarea acestora;
14. organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi programului de
lucrări de investiţii publice, răspunde de organizarea activităţii de achiziţii publice efectuată
de Serviciul achiziţii publice, luând măsuri pentru asigurarea respectării prevederilor legale,
coordonează şi răspunde de aplicarea prevederilor legale;
15. coordonează şi răspunde de buna gospodărire şi administrare a patrimoniului instituţiei şi de
activitatea desfăşurată de Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă,
apărare împotriva incendiilor, protecţia mediului, administrativ și aprovizionare;
16. coordonează şi răspunde de dotarea cu materiale PSI şi aplicarea normelor PSI, a normelor
de sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului;
17. urmăreşte implementarea planului de măsuri privind arhivarea documentelor existente la
nivelul DGASPC Olt şi revizuirea nomenclatorului arhivistic;
18. propune sancţionarea, avansarea, promovarea, premierea salariaţilor din subordine,
recomandă programele de formare profesională ce se impun a fi urmate de fiecare salariat;
19. coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii din cadrul
aparatului propriu al DGASPC Olt:
➢ Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetară și management financiar, plată
beneficii de asistență socială;
➢ Serviciul achiziţii publice;
➢ Serviciul patrimoniu, tehnic, securitate și sănătate în muncă, apărare împotriva
incendiilor, protecţia mediului, administrativ și aprovizionare.
21. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare sau stabilite prin
hotărâri ale Consiliului Judeţean Olt.
Art.38 Prezentul Regulament de organizare și funcționare al DGASPC Olt este întocmit în
conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției
generale de asistență socială și protecția copilului prevăzut în Anexa nr.1 la HG nr.797/2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de
asistență socială și a structurii orientative de peronal.
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