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CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEETTEEAANN  OOLLTT  
DDIIRREECCTTIIAA  GGEENNEERRAALLAA  DDEE  AASSIISSTTEENNTTAA  SSOOCCIIAALLAA  SSII   PPRROOTTEECCTTIIAA  CCOOPPIILLUULLUUII  

Slatina, str. Draganesti nr. 29, jud Olt, tel./fax 0249/412692, tel:0249/434902 
e-mail dgpdcot@slatina.rdsnet.ro 

                                                                      
                                                                                                    Nr.________/___________2005  

 
 
 
 
 

RAPORT 
 
 
 

privind propunerile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Olt referitoare la:  

? modificarea structurii organizatorice a DGASPC Olt 
? modificarea statelor de functii ale DGASPC Olt si serviciilor din 

subordine 
? modificarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale 

DGASPC Olt si serviciilor din subordine 
 
 

Temeiul propunerilor de modificare a structurii organizatorice, 
 statelor de functii si regulamentelor de organizare si functionare ale 

DGASPC Olt si serviciilor din subordine 
 

 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt 
propune modificarea structurii organizatorice, a statelor de functii si a 
regulamentelor de organizare si functionare pentru aparatul propriu si 
serviciile din structura sa pe urmatoarele considerente:  
 

I. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA BABICIU 
 
Prin Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.37 din 31 martie 2005 s-a 
aprobat înfiintarea Centrului de Îngrijire si Asistenta Babiciu, institutie 
fara personalitate juridica în subordinea Directiei Generale de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt. Având în vedere prevederile art.2 din 
hotarârea respectiva, conform carora „Organizarea si functionarea, 
patrimoniul si finantarea Centrului de Îngrijire si Asistenta Babiciu vor fi 
reglementate la o data ulterioara.”, D.G.A.S.P.C. Olt propune: 
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a) aprobarea organigramei Centrului de Îngrijire si Asistenta 
Babiciu pe urmatoarele compartimente: conducere – 1 post, 
compartimentul pentru îngrijirea sanatatii – 10 posturi, 
compartimentul de specialitate – 3 posturi, compartimentul 
tehnico-economic, administrativ, de întretinere si paza – 12 
posturi; 

b) aprobarea statului de functii pentru Centrul de Îngrijire si 
Asistenta Babiciu cu un numar total de 26 de posturi, si anume: 
1 post de sef centru, 1 post de medic, 4 posturi de asistent 
medical, 4 posturi de infirmier, 1 post de spalatoreasa, 1 post de 
psiholog, 1 post de asistent social, 1 post de kinetoterapeut, 1 
post de referent (pe probleme economice), 1 post de 
administrator, 1 post de magaziner, 5 posturi de muncitori 
calificati (2 bucatari, 1 instalator, 1 electrician si 1 sofer), 2 
posturi de îngrijitor, 1 post de paznic si 1 post de muncitor 
necalificat (bucatarie). Precizam ca cele 26 de posturi sunt 
posturi nou înfiintate, numarul total de posturi la nivelul directiei 
ajungând astfel la 1489. Totodata, aratam ca structura de 
personal propusa pentru Centrul de Îngrijire si Asistenta Babiciu 
este minimala, asigura permanenta în centru si respecta 
prevederile legale în vigoare, respectiv Ordinul Secretarului de 
stat pentru persoanele cu handicap nr.91/2002 privind 
aprobarea normativului de personal pentru centrele aflate în 
coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu 
Handicap;     

c) aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  
Centrului de Îngrijire si Asistenta Babiciu în conformitate cu 
prevederile Hotarârii Guvernului nr.329/2003 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare si functionare a institutiilor 
de protectie speciala a persoanelor cu handicap. 

 
 

II. CASUTELE DE TIP FAMILIAL „MUGUREL” SLATINA 
 
Prin referatul nr.17004 din 13.05.2005, managerul proiectului PHARE 
RO 0104.01-OT 333 – Închiderea Centrului de Plasament „Sf. Ioachim 
si Ana” Slatina aduce la cunostinta D.G.A.S.P.C. Olt ca, în conformitate 
cu proiectul amintit, urmeaza a fi puse în functiune Casutele de tip 
familial „Mugurel”, în numar de 5, începând cu luna iunie 2005, ceea ce 
impune: 

a) aprobarea organigramei Casutelor de tip familial „Mugurel” pe 
urmatoarele compartimente: conducere – 1 post, 
compartimentul pentru îngrijirea sanatatii – 15 posturi, 
compartimentul de specialitate – 1 post, compartimentul de 
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educare si îngrijire – 30 posturi si compartimentul tehnico-
economic si administrativ – 1 post; 

b)  aprobarea statului de functii pentru Casutele de tip familial 
„Mugurel” cu un numar total de 48 de posturi, si anume: 1 post 
de coordonator (asistent social), 1 post de psiholog, 7,5 posturi 
de asistent medical, 7,5 posturi de infirmier, 15 posturi de 
instructori de educatie, 15 posturi de supraveghetor si 1 post de 
administrator si sofer. Având în vedere ca punerea în functiune 
a casutelor de tip familial se va face în cursul lunii iunie 2005 si 
ca evaluarea personalului care va ocupa cele 48 de posturi se 
va finaliza tot în cursul lunii iunie a.c., posturile respective 
urmând a fi ocupate de salariati ai Centrelor de Plasament „Sf. 
Ioachim si Ana”, „Zorile” si „Speranta” Slatina, cu exceptia 
posturilor pentru care nu exista personal calificat în cadrul 
centrelor respective, propunem ca numarul de 48 de posturi 
aferente CTF „Mugurel” sa suplimenteze numarul total de 
posturi la nivel de directie care va ajunge astfel la 1537. Dupa 
evaluarea personalului si definitivarea situatiei salariatilor care 
vor merge la CTF „Mugurel”, D.G.A.S.P.C. Olt va înainta 
Consiliului Judetean Olt situatia posturilor care devin astfel 
vacante la nivelul centrelor de plasament amintite mai sus în 
vederea desfiintarii lor, astfel ca numarul total de posturi la 
nivelul directiei sa ajunga la 1489. Totodata, aratam ca structura 
de personal propusa pentru Casutele de tip familial „Mugurel” 
este minimala, asigura permanenta (pe anumite categorii de 
personal, respectiv instructori de educatie si supraveghetori de 
noapte) si respecta prevederile legale în vigoare, respectiv 
Ordinul Secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru 
Protectia Copilului si Adoptie nr.27/2004 pentru aprobarea 
Standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protectia 
copilului de tip rezidential pentru copiii cu dizabilitati;     

c) aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al  
Casutelor de tip familial „Mugurel” în conformitate cu prevederile 
Hotarârii Guvernului nr.1438/2004 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor 
de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a 
celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau 
definitiv de ocrotirea parintilor sai; 

d) functionarea Casutelor de tip familial „Mugurel” se va realiza 
prin subordonarea acestora Serviciului pentru îngrijire de tip 
rezidential a copilului din cadrul D.G.A.S.P.C. Olt. 
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III. DENUMIREA CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA 
PÂRSCOVENI 

 
Centrul de Îngrijire si Asistenta Pârscoveni ne face cunoscut prin 
adresa nr. 359 / 28.04.2005, înregistrata la D.G.A.S.P.C. Olt cu nr. 
15648 / 28.04.2005 ca, potrivit prevederilor Legii nr.547/2004, s-a 
înfiintat comuna Sopârlita, judetul Olt, având în componenta satul 
Sopârlita, prin reorganizarea comunei Pârscoveni si, având în vedere 
faptul ca centrul de îngrijire si asistenta se afla pe raza nou – înfiintatei 
comune, sa i se schimbe denumirea din Centrul de Îngrijire si Asistenta 
Pârscoveni în Centrul de Îngrijire si Asistenta Sopârlita. Precizam ca 
potrivit Listei cuprinzând institutiile de interes public pentru protectia 
speciala a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea 
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care se 
înfiinteaza prin reorganizare, conform art.6 din O.U.G. nr.102/1999 
privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu 
handicap, lista anexa la acest act normativ, Caminul-spital de bolnavi 
cronici Sopârlita – Localitatea Pârscoveni a devenit centru de îngrijire si 
asistenta, iar potrivit Listei cuprinzând institutiile de interes public 
pentru protectia speciala a persoanelor cu handicap, aflate în 
coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap din 
anexa la Legea nr.519/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr.102/1999 
privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu 
handicap la nivelul judetului Olt este nominalizat, printre altele, Centrul 
de îngrijire si asistenta – Localitatea Pârscoveni. Având în vedere cele 
de mai sus si observând faptul ca în denumirea centrului de îngrijire si 
asistenta nu intra si denumirea localitatii în a carei raza administrativ 
teritoriala acesta functioneaza, precum si faptul ca, în prezent, centrul 
functioneaza pe raza comunei Sopârlita, propunem ca în viitor centrul 
sa fie identificat ca Centrul de Îngrijire si Asistenta – Localitatea 
Sopârlita.      
      

IV. SITUATIA PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR 
 

În conformitate cu prevederile art.140 din Legea nr.272/2004 cu privire 
la protectia si promovarea drepturilor copilului, „Personalul didactic si 
didactic auxiliar, transferat potrivit art.46 din O.U.G. nr.26/1997 privind 
protectia copilului aflat în dificultate, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care la data intrarii în vigoare a prezentei legi (1 
ianuarie 2005) este încadrat cu acest statut în cadrul serviciilor publice 
specializate pentru protectia copilului, îsi pastreaza statutul.” Potrivit 
art.46 alin. (3), (4), (5) si (6) din O.U.G. nr.26/1997 personalul didactic 
si didactic auxiliar, titular, existent în institutiile de ocrotire care au 



 5 

functionat potrivit Legii nr.3/1970 si care se transfera, potrivit alin.(1), în 
cadrul centrelor de plasament si de primire a copilului din cadrul 
serviciilor publice specializate îsi pastreaza statutul de personal 
didactic; personalului responsabil cu instructia, educatia, transferat în 
conditiile alin.(3), i se aplica prevederile Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic; functiile didactice ale personalului din 
centrele de plasament, mentionat la alin.(3), sunt: educatoare/educator, 
institutor-educator, învatator-educator, profesor-educator, profesor-
logoped, psihopedagog, profesor de muzica, profesor de educatie 
fizica; functiile didactice auxiliare ale personalului din centrele de 
plasament, mentionat la alin.(3), sunt: bibliotecar, documentarist, 
redactor, informatician, laborant, tehnician, pedagog scolar, instructor-
animator, instructor de educatie extrascolara, asistent social, 
corepetitor si supraveghetor de noapte. Având în vedere prevederile 
legale de mai sus, precum si argumentul de interpretare logica „per a 
contrario”, rezulta ca personalul didactic si didactic auxiliar care nu a 
fost transferat potrivit art.46 din O.U.G. nr.26/1997 si care la data de 1 
ianuarie 2005 era încadrat cu acest statut în cadrul serviciilor publice 
specializate pentru protectia copilului, nu îsi mai pastreaza statutul. 
Fata de cele prezentate propunem ca personalul didactic si didactic 
auxiliar care nu a fost transferat potrivit art.46 din O.U.G. nr.26/1997 
existent în prezent în centrele de plasament, casele de tip familial si 
compartimentul pentru protectia cuplului mama-copil sa nu mai 
beneficieze de statutul cadrelor didactice si sa fie reîncadrat conform 
anexei nr. IV/11 – ASISTENTA SOCIALA la O.G. nr.9/2005 privind 
cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar 
salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si 
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr.154/1998 
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a 
indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate 
publica.      
Situatia personalului didactic si didactic auxiliar din centrele de 
plasament si Compartimentul pentru protectia cuplului mama-copil, 
transferat conform art.46 din O.U.G. nr.26/1997 este urmatoarea: 

 

Nr. 
Crt. 

 
Centrul de Plasament 
C.T.F. „Luminita” si 

Compartimentul pentru 
protectia cuplului 

mama-copil 
 

Personalul didactic si 
didactic-auxiliar transferat 

cf.art.46 din OUG nr.26/1997 

Personalul didactic si 
didactic-auxiliar 

netransferat cf.art.46 
din OUG nr.26/1997 

1 Centrul de Plasament  Pavel Nicolita   Raboj Oprica  
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SPERANTA Slatina educatoare –educator educatoare -educator 

 Transferati – 20 Voiculescu  Jana Cezarina 
educatoare –educator 

Cenuse Marinela 
supraveghetor noapte 

 Netransferati -3 Constantin Mariana 
educatoare -educator 

Pitur  Maria Corina 
supraveghetor noapte 

  Vasile Ioana 
 educatoare -educator 

- 

  Cîrstea Ileana  
educatoare -educator 

- 

  Cîrstea Maria  
educatoare -educator 

- 

  Antonescu Adinela 
educatoare -educator 

- 

  Grainea Elena 
 educatoare -educator 

- 

  Draghici Viorica  
educatoare -educator 

- 

  Vitomirescu Ana  
educatoare -educator 

- 

  Popescu Ecaterina  
educatoare -educator 

- 

  Zamfir Marioara  
educatoare -educator 

- 

  Bujor Amilia Emilia 
educatoare -educator 

- 

  Cîrloganu Ana  
educatoare -educator 

- 

  Patriciu Mariana  
educatoare -educator 

- 

  Mustata Mariana  
educatoare -educator 

- 

  Popa Norica Dumitra 
educatoare -educator 

- 

  Dinca Neli  
educatoare -educator 

- 

  Margean Constanta 
supraveghetor noapte 

- 

  Alexandrescu Niculina  
supraveghetor noapte 

- 

2 Centrul de Plasament 
ZORILE  Slatina 

Anghelina Niculina 
învatatoare-educator 

Bîrtan Mariana 
 pedagog scolar 

 Transferati – 14 Patru  Marian 
 profesor-educator 

Ion Alina Camelia  
pedagog scolar 

 Netransferati -15 Ilie Elena  
profesor-educator 

Ciuca Veronica Dana 
pedagog scolar 

  
 

Dobre Luminita  
institutor -educator 

Otobîcu Niculina  
pedagog scolar 

  Rusanescu Aristita 
 profesor-educator 

Balasoiu Anca –Maria 
pedagog scolar 
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  Samoila  Ecaterina   
profesor-educator 

Mitra Marieta  
profesor-educator 

  Tetea Victoria 
 profesor-educator 

Miulescu Cristinel  
profesor-educator 

  Voica Maria Sidonia  
profesor-educator 

Nistor Elizia  
institutor -educator 

  Bancu Florentina 
supraveghetor noapte 

Ochescu Ilinca  
pedagog scolar 

  Baleaga Florinela 
supraveghetor noapte 

Pantucu Adela   
profesor-educator 

  Dinica Iuliana supraveghetor 
noapte 

Popa Mihaita  
pedagog scolar 

  Gogolan Dumitra 
supraveghetor noapte 

Stochicescu Camelia 
profesor-educator 

  Mosteanu  Veronica 
supraveghetor noapte 

Tanase Catalina Maria 
pedagog scolar 

  Trisescu Jenica 
supraveghetor noapte 

Vasile Cornelia  
pedagog scolar 

 
  Gheorghe Georgeta 

Camelia 
pedagog scolar 

3 
Centrul de Plasament  
IOACHIM si ANA 
Slatina 

Pavel Anisoara  
educatoare -educator 

Nedelcu Radita 
supraveghetor noapte 

 Transferati – 2 Vaduva Constanta  
educatoare –educator 

Georgescu Elena 
supraveghetor noapte 

 
Netansferati - 3  Gutu Liliana  

supraveghetor noapte 
 

4 
Centrul de Plasament  
SF.ELISABETA 
Caracal 

- Soanca Marinela 
 instructor de educatie 
 

 Transferati – - - Petrescu Mihaela  
instructor de educatie 

 Netransferati -8 - Smarandache Daniela  
instructor de educatie 

  - Ghican Rodica  
instructor de educatie 

  - Trasnea Ion  
pedagog scolar 

  - Draghia Loredana 
 pedagog scolar 

  - Vaduva Sanda  
pedagog scolar 

  - Stanciu Sorina Felicia 
instructor de educatie 

5 Centrul de Plasament  
OPTIMISTII Caracal 

Pertica  Ioana  
profesor-educator 

Cotet Amalia  
pedagog scolar 

 Transferati – 8 Cioroianu Carmen Maria Ilie Lenuta  
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învatator -educator pedagog scolar 

 Netransferati - 11 Gheorghe Tudorina  
maistru-instructor 

Stroe Lucian  
pedagog scolar 

  Pasarica Artemiza Ileana 
profesor-educator 

Radu Camelia  
pedagog scolar 

  Danica Mariana 
 profesor-educator 

Truica  Elena  
pedagog scolar 

  Pîrvu  Carmen  
supraveghetor noapte 

Secu Mihaela  
pedagog scolar 

  Popa Viorica  
supraveghetor noapte 

Botar Carmen  
pedagog scolar 

  Aldea Elena  
supraveghetor noapte 

Dicut Ioana  
pedagog scolar 

  - Nina Georgeta 
 pedagog scolar 

  - Voicu Florea  
supraveghetor noapte 

  - Zuica Teodora  
supraveghetor noapte 

6 Centrul de Plasament  
TEMERARII  Bals 

Anghel Dumitru  
supraveghetor noapte 

Diaconu Ilie  
 pedagog scolar 

 Transferati –  2 Iliescu  Georgeta 
supraveghetor noapte 

Zamfirescu Alina 
Gabriela pedagog scolar 

 Netransferati -17  Radu Stefan 
 pedagog scolar 

   Coada Margareta 
pedagog scolar 

   Burlan Carmen  
pedagog scolar 

   Pirnoiu Claudiu Augustin 
pedagog scolar 

   Draghici Mariana  
pedagog scolar 

   Constantinescu  Olivia 
pedagog scolar 

   Cearapin Irina Mihaela  
pedagog scolar 

   Vîrtineanu Elena  
pedagog scolar 

   Viezure  Alexandru 
supraveghetor noapte 

   Teisanu Mihai  
supraveghetor noapte 

 
  Gheorghe Ovidiu 

Gabriel  
supraveghetor noapte 

   Georgescu Adrian 
supraveghetor noapte 

   Voinea Elisabeta 
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supraveghetor noapte 

   Zarnescu Maria 
supraveghetor noapte 

   Mateescu Elena 
supraveghetor noapte 

7 
Centrul de Plasament  
FLOARE DE COLT  
Bals 

Turcitu  Teodora 
supraveghetor noapte 

Albu Haritina   
învatatoare-educator 

 Transferati –  3 Diaconu  Lucica 
supraveghetor noapte 

Costache Vila  
profesor-educator 

 Netransferati -21 Geanovu  Florentina 
supraveghetor noapte 

Guraliuc Maria 
pedagog scolar 

   Minca Mihaela   
pedagog scolar 

   Becu Anisoara  
pedagog scolar 

   Popa Georgeta  
pedagog scolar 

   Jidovu Marinela   
pedagog scolar 

   Zidaru Elena  
pedagog scolar 

   Badoiu Florina  
pedagog scolar 

   Brînaru Paula 
 pedagog scolar 

   Pretorian Florina   
pedagog scolar 

   Lutan Simona 
 pedagog scolar 

   Adomnitei Anda  
pedagog scolar 

   Buzatu Ileana 
 pedagog scolar 

   Costache Orania 
supraveghetor noapte 

   Cantea Gabriela 
supraveghetor noapte 

   Petrescu Eugenia 
supraveghetor noapte 

   Paun Floarea 
 supraveghetor noapte 

   Ivascu Maria  
supraveghetor noapte 

   Barbarasa Elena 
supraveghetor noapte 

   Nuta Marieta  
supraveghetor noapte 

8 Centrul de Plasament  Dima Iulia Daniela  Cîciu Sabina  
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SF.ELENA  Corabia profesor-educator pedagog scolar 

 
Transferati – 8 Stroe (Hermans) Lucia 

profesor-educator 
Papa Tanticai 
institutor –educator 

 Netransferati -6 Pascu Mariana  
educatoare-educator 

Mohor Nicoleta 
 pedagog scolar 

  Netoi  Rodica 
 profesor-educator 

Dragan Mirela  
pedagog scolar 

  Danciulescu Doina Ioana 
profesor-educator 

Pertescu Mariana 
Cristina pedagog scolar 

  Tudora Fica  
supraveghetor noapte 

Zamfir Maricica 
supraveghetor noapte 

  - Bitoiu Oprica  
supraveghetor noapte 

  - Predut  Maria  
supraveghetor noapte 

9 
Compartimentul pentru 
protecia cuplului 
mama-copil 

- Enea Ioana 
 supraveghetor noapte 

 Transferati –  - - Dobre Mariela 
supraveghetor noapte 

 Netransferati - 6 - Burcioiu Maria 
supraveghetor noapte 

  - Dumitru Elena 
supraveghetor noapte 

  - Glont Constanta 
supraveghetor noapte 

  - Craciun Mirela 
supraveghetor noapte 

9 Complex Servicii „Sf. 
Elena” Corabia 

- Maxim Emilia 
 supraveghetor noapte 

 Transferati –  - - Stanciu Nicoleta 
supraveghetor noapte 

 
 

V. SITUATIA REFERENTILOR COMPLEXULUI DE SERVICII „SF. 
ELENA” CORABIA; 

 

Prin cererile înregistrate cu nr. 17059 si 17060 din 13.05.2005, domnii 
Ciucu Gheorghe Alin si Petrescu Costinel-Mirel, salariati ai 
Complexului de Servicii „Sf. Elena” Corabia pe functii de referent 
solicita transformarea functiilor pe care le detin în educator specializat. 
În motivarea cererilor, solicitantii precizeaza ca sunt absolventi ai 
Colegiului Universitar Pedagogic, nivel studii SSD. Având în vedere 
prevederile Anexei nr.IV/11 – ASISTENTA SOCIALA din Ordonanta 
Guvernului nr.9/2005 privind cresterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit 
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anexelor nr.II si III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru 
persoane care ocupa functii de demnitate publica, conform carora 
functia de educator specializat se regaseste în anexa respectiva la 
nivelul studiilor S, S.S.D., PL si M, precum si dispozitiile art.7 alin.(2) lit. 
b) din ANEXA Nr.2 – REGULAMENT-CADRU de organizare si 
functionare a serviciilor de zi la Hotarârea Guvernului nr.1438/2004 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a 
serviciilor de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si a 
celor de protectie speciala a copilului lipsit temporar sau definit de 
ocrotirea parintilor sai, conform carora personalul de educare si îngrijire 
din cadrul serviciilor de zi este format din educator si educator 
specializat, propunem transformarea posturilor de referent de la 
pozitiile nr. 14 si 15 din statul de functii al Complexului de Servicii „Sf. 
Elena” Corabia în educator specializat, nivel studii S.S.D.      

 
 

VI. SITUATIA FUNCTIONARILOR PUBLICI DEBUTANTI 
 

Având în vedere dispozitiile art.34 alin.(1) din H.G. nr.1209/2003 
privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, 
conform carora „Functionarii publici debutanti care au obtinut la 
evaluarea activitatii calificativul „corespunzator” vor fi numiti, prin 
transformarea postului, functionari publici definitivi într-o functie publica 
de executie din clasa corespunzatoare studiilor absolvite, în gradul 
profesional „asistent”, în termen de 5 zile lucratoare de la data 
îndeplinirii termenului de…12 luni de la data numirii ca functionari 
publici debutanti prin actul administrativ emis de conducatorul autoritatii 
sau institutiei publice”, precum si Raportul de stagiu întocmit de d-ra 
Albota Nicoleta Alexandra, inspector debutant, clasa I în cadrul 
Serviciului pentru prevenirea situatiilor de risc si interventie în regim de 
urgenta, Referatul d-nei Oana Constantin,  Sef Serviciu pentru îngrijire 
de tip familial a copilului, îndrumatorul d-rei Albota Nicoleta Alexandra 
si Raportul de evaluare a activitatii întocmit de d-l Cristian-Nicolae 
Lungu, director executiv adjunct, conform caruia calificativul de 
evaluare acordat functionarului public debutant Albota Nicoleta 
Alexandra este „corespunzator”, propunem modificarea statului de 
functii al D.G.A.S.P.C. Olt în sensul ca la pozitia 398 functia publica de 
executie de inspector, clasa I, gradul profesional debutant, nivel studii 
S se transforma în functia publica de executie de inspector, clasa I, 
gradul profesional asistent, treapta 3 de salarizare, nivel studii S. 
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VII. TRANSFERUL CENTRULUI DE ZI „CRISTINA” CARACAL  
 

 Prin adresa nr. 2460 G.B. din 19.04.2005, înregistrata la Consiliul 
Judetean Olt cu nr.P.S.117/22.04.2005 si la Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Olt cu nr.14953/22.04.2005 Ministerul Muncii, 
Solidaritatii Sociale si Familiei a solicitat urgentarea încheierii protocolului 
de transfer al Centrului de zi „Cristina” Caracal între Consiliul Judetean Olt 
si Consiliul Local al Municipiului Caracal pâna la data de 29 aprilie 2005. 
 Având în vedere adresa amintita, prin Dispozitia nr.94 din 28.04.2005 
Presedintele Consiliului Judetean Olt a numit comisia de predare a 
Centrului de zi „Cristina” Caracal, iar prin Dispozitia nr.1945 din 26.04.2005 
Primarul municipiului Caracal a numit Comisia de transfer a centrului 
respectiv. 
 Cele doua comisii s-au întâlnit la sediul Centrului de zi „Cristina” 
Caracal în data de 28 aprilie 2005, orele 9,30 unde au încheiat Protocolul 
cu privire la transferul Centrului de zi „Cristina” Caracal de la Consiliul 
Judetean Olt la Consiliul Local al Municipiului Caracal. 
 Protocolul de transfer a fost aprobat de Presedintele Consiliului 
Judetean Olt si de Primarul Municipiului Caracal, fiind înregistrat la Consiliul 
Judetean Olt cu nr.2668 din 28.04.2005 si la Consiliul Local al Municipiului 
Caracal cu nr.5819 din 28.04.2005. 
 Totodata, numarul total de posturi la nivel de directie se va diminua cu 
13 posturi aferente centrului de zi, astfel ca numarul total de posturi la 
nivelul D.G.A.S.P.C. Olt va fi de 1524.  
 

Modificarea structurii organizatorice a DGASPC Olt 
 

Având în vedere considerentele de mai sus, DGASPC Olt propune 
urmatoarele modificari în structura organizatorica a directiei: 
? înfiintarea Centrului de Îngrijire si Asistenta Babiciu în subordinea 

Compartimentului pentru îngrijire de tip rezidential a adultului din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Olt; 

? înfiintarea Casutelor de tip familial „Mugurel” Slatina în subordinea 
Serviciului pentru îngrijire de tip rezidential a copilului din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Olt; 

? schimbarea denumirii Centrului de Îngrijire si Asistenta Pârscoveni în 
Centrul de Îngrijire si Asistenta Sopârlita; 

? disparitia Centrului de zi „Cristina” Caracal din subordinea Serviciului 
pentru prevenirea situatiilor de risc si interventie în regim de urgenta 
ca urmare a transferului sau de la Consiliul Judetean Olt la Consiliul 
Local al Municipiului Caracal.  
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Modificarea statelor de functii ale DGASPC Olt si serviciilor din 
subordine 

 
 Având în vedere precizarile de la punctul IV - SITUATIA 
PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR, D.G.A.S.P.C. Olt 
propune modificarea statelor de functii ale directiei si serviciilor subordonate 
în conformitate cu urmatoarele: 

1. Centrul de Plasament Speranta Slatina: 
- postul de educatoare-educator, nivel studii M, de la pozitia 12 se 

transforma în educator specializat, nivel studii M; 
- posturile de supraveghetori noapte, nivel studii G, de la pozitiile 24 

si 25 se transforma în îngrijitoare, nivel studii G;  
2. Centrul de Plasament Zorile Slatina: 

- posturile de profesor-educator, nivel studii S, de la pozitiile 6 si 7 
se transforma în educator specializat, nivel studii S; 

- postul de profesor-educator, nivel studii SSD, de la pozitia 12 se 
transforma în educator specializat, nivel studii SSD; 

- postul de institutor-educator, nivel studii SSD, de la pozitia 15 se 
transforma în educator specializat, nivel studii SSD; 

- posturile de pedagog scolar, nivel studii M, de la pozitiile 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 si 32 se transforma în educator 
specializat, nivel studii M; 

3. Centrul de Plasament Sf. Ioachim si Ana Slatina: 
- postul de supraveghetor noapte, nivel studii G, de la pozitia 4, 5 si 

6 se transforma în îngrijitoare, nivel studii G;  
4. Centrul de Plasament Temerarii Bals: 

- posturile de pedagog scolar, nivel studii M, de la pozitiile 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 si 13 se transforma în educator specializat, 
nivel studii M; 

- posturile de supraveghetor noapte, nivel studii G, de la pozitiile 14, 
15, 16, 17, 18, 19 si 20 se transforma în îngrijitoare, nivel studii G;  

5. Centrul de Plasament Floare de Colt Bals: 
- postul de profesor-educator, nivel studii S, de la pozitia 4 se 

transforma în educator specializat, nivel studii S; 
- postul de învatatoare-educator, nivel studii M, de la pozitia 5 se 

transforma în educator specializat, nivel studii M; 
- posturile de pedagog scolar, nivel studii M, de la pozitiile 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 si 17 se transforma în educator 
specializat, nivel studii M; 

- posturile de supraveghetor noapte, nivel studii G, de la pozitiile 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 36 si 37 se transforma în îngrijitoare, nivel studii 
G;  

 



 14 

6. Centrul de Plasament Optimistii Caracal: 
- postul de profesor-educator, nivel studii S, de la pozitia 5 se 

transforma în educator specializat, nivel studii S; 
- posturile de pedagog scolar, nivel studii M, de la pozitiile 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15 si 16 se transforma în educator specializat, nivel 
studii M; 

- posturile de supraveghetor noapte, nivel studii G, de la pozitiile 19 
si 21 se transforma în îngrijitoare, nivel studii G;  

7. Centrul de Plasament Sf. Elisabeta Caracal: 
- posturile de instructor de educatie, nivel studii M, de la pozitiile 8, 

9, 10, 11, 12 si 13 se transforma în educator specializat, nivel 
studii M; 

- posturile de pedagog scolar, nivel studii M, de la pozitiile 14 si 15 
se transforma în educator specializat, nivel studii M; 

8. Centrul de Plasament Sf. Elena Corabia: 
- postul de institutor-educator, nivel studii SSD, de la pozitia 7 se 

transforma în educator specializat, nivel studii SSD; 
- posturile de pedagog scolar, nivel studii M, de la pozitiile 9, 10, 11 

si 12 se transforma în educator specializat, nivel studii M; 
- posturile de supraveghetor noapte, nivel studii G, de la pozitiile 13, 

14 si 16 se transforma în îngrijitoare, nivel studii G;  
9. Compartimentul pentru protectia cuplului mama-copil: 

- posturile de supraveghetor noapte, nivel studii G, de la pozitiile 
421, 422, 423, 424, 425 si 426 se transforma în îngrijitoare, nivel 
studii G; 

10. Complex servicii „Sf. Elena” Corabia: 
- posturile de supraveghetor noapte, nivel studii G, de la pozitiile 17 

si 18 se transforma în îngrijitoare, nivel studii G. 
 

Numarul de personal al DGASPC Olt 
 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt propune 
modificarile de mai sus cu suplimentarea numarului de posturi aprobate prin 
Hotarârea Consiliului Judetean Olt nr.121/23.12.2004, cu înca 61 ( 74 =  26  
CIA Babiciu + 48 CTF Mugurel Slatina minus 13 CZ „Cristina” Caracal ),  si 
anume: 

? numarul total de posturi aprobat prin Hotarârea Consiliului 
Judetean Olt nr.121/23.12.2004 (functionari publici si personal 
contractual)  este de 1463 din care 43 posturi de conducere si 
1420 posturi de executie; 

? numarul total de posturi propus spre aprobare conform 
prezentului raport (functionari publici si personal contractual)  
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este de 1524 din care 44 posturi de conducere si 1480 posturi 
de executie; 

? numarul functiilor publice este de 157 din care 18 functii publice 
de conducere si 139 functii publice de executie; 

? numarul total al posturilor pe Codul Muncii este de 1367, din 
care 26 de conducere si 1341 de executie. 

 
Regulamentul de Organizare si Functionare a DGASPC Olt si 

serviciilor din subordine 
 

 Regulamentul de organizare si functionare pentru D.G.A.S.P.C. Olt – 
aparat propriu, precum si pentru serviciile din structura sa necesita 
modificari impuse de: 

- înfiintarea Centrului de Îngrijire si Asistenta Babiciu; 
- înfiintarea Casutelor de Tip Familial „Mugurel” Slatina; 
- transferul Centrului de zi „Cristina” Caracal; 
- schimbarea structurii de personal în cadrul anumitor compartimente. 
 

 Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) lit. d conform carora 
Colegiul director propune Consiliului Judetean modificarea structurii 
organizatorice si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale 
DGASPC, coroborate cu dispozitiile art.8 alin.(3) lit. f, teza a II-a potrivit 
carora Directorul executiv al DGASPC elaboreaza si propune spre aprobare 
Consiliului Judetean statul de functii al DGASPC, având avizul Colegiului 
Director, ambele prevederi legale din Hotarârea Guvernului nr.1434/2004 
privind atributiile si Regulamentul –cadru de organizare si functionare ale 
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, va rugam: 
? sa propuneti Consiliului Judetean Olt modificarea structurii 

organizatorice si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale 
DGASPC, conform  propunerilor de mai sus; 

? sa avizati statele de functii ale DGASPC Olt – aparat propriu si ale 
serviciilor din structura acestora, conform modificarilor propuse . 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Luminita TUDORA 

 
 
 

                                                            DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, 
                                                               Cristian-Nicolae LUNGU 

 


