
Colegiu director a D.G.A.S.P.C.

Ast zi, în Sala Mare a Palatului Administrativ a avut loc edin a
Colegiului Director al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ie
a Copilului Maramure . Pe ordinea de zi au fost incluse m surile tranzitorii
pentru punerea în aplicare a Hot rârii Consiliului jude ean Maramure  cu
privire la stabilirea func iilor publice din cadrul institu iei.
 La prezidiu au fost prezen i pre edintele Consiliului jude ean
Maramure  Mircea Man, Pre edintele Colegiului Director, Dumitru
Dumu a, Nicolae Boitor, directorul interimar al institu iei, Ana Moldovan,
pre edintele comisiei pentru protec ia copilului din cadrul Cj MM, Maria
Grigu  directorul economic al DGASPC MM i Bianca S jan, directorul
Compartimentul Adul i.
 În sal  au fost prezen i efii de centre, efii de servicii, împreun  cu
to i angaja ii din aparatul propriu care urmeaz  s  devin  func ionari
publici începând cu data de 1 octombrie 2008. Este vorba de un num r de
193 de persoane, dintr-un total de 208 angaja i ai Direc iei. Ceilal i 15
angaja i contractuali fac parte din categoria personalului auxiliar i nu vor
deveni fun ionari publici.  Majorotatea angaja ilor Direc iei a c ror func ii
se transform , vor beneficia de cre teri salariale i diferite sporuri.
 Directorul interimar al institu iei a inut s i expun  priorit ile
pentru perioada imediat urm toare. Printre acestea se num :

- modificarea regulamentului de ordine interioar
- dispozi ia de numire pe func iile publice
- inventarierea tuturor problemelor pe care le are fiecare loca ie în

parte
- analiza licita iilor
- semnarea de urgen  a conven iilor de colaborare cu liceele din jude
- trecerea în subordinea Compartimentului de Adul i a 8 case (prin

hot râre CJ)
- schimbarea unor acte normative la nivel de institu ie (ex. cerere de

concediu).

Pre edintele Consiliului jude ean a inut s  le explice angaja ilor direc iei
faptul c  noul director va fi numit în func ie în urma câ tig rii concursului
i sub nicio form  numirea nu se va face pe criterii politice. În ceea ce

prive te modific rile survenite în contractul de munc , Mircea Man a
precizat: „Vom face negocierile care ne permit s  v  acord m eventualele



riri de salarii, dar toate acestea în limitele bugetului, în limitele legii,
nu este rea voin , nu închidem discu iile, dar toate acestea vor trebui

cute cu mult calm i s  nu implic m politicul absolut deloc în aceast
problem . Directorul care va r mâne va trebui s  î  iasume conducerea
Direc iei a a cum spune legea.”

Purt tor de cuvânt,
Mirela Bodea


