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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Regulamentului de  Organizare i Func ionare a

Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure

Avand în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
Referatul de specialitate al Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului
Maramure i avizul favorabil al comisiei pentru asisten  social i protec ia copilului;

În temeiul prevederilor art. 91 alin (2) lit.c)  art. 97 din Legea 215/2001a administratiei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

Consiliul Judetean Maramure  adopta prezenta

HOT RÂRE:

Art.1.Se aproab  Regulamentul de Organizare i Func ionare a D.G.A.S.P.C. Maramure ,
conform anexei nr. 1 la prezenta hot râre.

Art.2. De la data prezentei hot râri, se abrog  Hot rârea Consiliului Jude ean Maramure  nr.
37 din data de 26.04.2005.

Art.3. Prezenta hot râre împreun  cu anexele se public  în Monitorul oficial al judetului i
se comunic :

- Institutiei Prefectului  - Jude ul  Maramure ;
- Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramure ;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii.

Prezenta hotarâre a fost adoptat   29 voturi „pentru” i un vot „împotriv ” în edin a
ordinar  a Consiliului jude ean Maramure  din 22 martie 2011. Au fost prezenti 30 consilieri
jude eni (total consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 22 martie  2011
Nr. 42
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DIREC IA GENERAL
DE  ASISTEN  SOCIAL I PROTEC IA COPILULUI MARAMURES

REGULAMENT
DE ORGANIZARE I FUNC IONARE

CAP. I. – DISPOZI II GENERALE
Art. 1. (1) - Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului Maramures func ioneaz  ca institu ie

public , de interes jude ean, cu personalitate juridic  în subordinea Consiliului Jude ean Maramures, având sediul în
Baia Mare, str Banatului nr 1, jude ul Maramures.
 (2) - Pre edintele Consiliului Jude ean Maramures coordoneaz i controleaz  activitatea Direc iei generale de
asisten  social i protec ia copilului Maramures, potrivit art. 104, alin (1), lit a i e, respectiv alin (2) i alin (6) din
Legea nr. 215/2001, republicat , a administra iei publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art. 2. - Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului Maramures, denumit , în continuare, în
prezentul regulament “Direc ia general ”, asigur  aplicarea politicilor sociale i strategiilor de asisten  social  la nivel
jude ean, în domeniul protec iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice
cu handicap, precum i oric ror persoane aflate în nevoie.

Art. 3. - Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului Maramures se reg se te cu aceast
titulatur  în actele, documentele, facturile, publica iile, etc. emise, respectiv pe firma institu iei, pe sigiliu i tampilele
proprii i pe a subunit ilor din compunerea sa.

Art. 4. - Structura organizatoric , num rul de personal i bugetul Direc iei generale se aprob  prin hot râre a
Consiliului Jude ean Maramures.

Art. 5. - Prin directorul general, Direc ia general  are calitatea de ordonator de credite, cu conturi distincte la
Trezoreria Statului sau banc i are responsabilitate fa  de modul de administrare a mijloacelor materiale i financiare,
puse la dispozi ie, în condi iile legii, de Consiliul Jude ean Maramures i din alte fonduri bugetare i extrabugetare
cuprinse în bugetul propriu.

CAP. II. – PRINCIPII GENERALE
Art. 6. - În vederea garant rii accesului egal la drepturile prev zute de legisla ia în vigoare beneficiarilor s i,

Direc ia general  se întemeiaz  pe urm toarele principii generale:
a) universalitatea, potrivit c ruia fiecare persoan  are dreptul la asisten  social  în condi iile prev zute de
lege;

     b) respectarea demnit ii umane, potrivit c ruia fiec rei persoane îi este garantat  dezvoltarea liber i
deplin  a personalit ii;
     c) solidaritatea social , potrivit c ruia comunitatea particip  la sprijinirea persoanelor care nu î i pot asigura
nevoile sociale, pentru men inerea i înt rirea coeziunii sociale;
     d) parteneriatul, potrivit c ruia autorit ile administra iei publice centrale i locale, institu iile de drept public
i privat, structurile asociative, precum i institu iile de cult recunoscute de lege coopereaz  în vederea acord rii

serviciilor sociale;
     e) subsidiaritatea, potrivit c ruia, în situa ia în care persoana sau familia nu î i poate asigura integral nevoile
sociale, intervin colectivitatea local i structurile ei asociative i, complementar, statul;
     f) participarea beneficiarilor, potrivit c ruia beneficiarii m surilor i ac iunilor de asisten  social  contribuie
activ la procesul de decizie i de acordare a acestora;
     g) transparen a, potrivit c ruia se asigur  cre terea gradului de responsabilitate a administra iei publice
centrale i locale fa  de cet ean, precum i stimularea particip rii active a beneficiarilor la procesul de luare a
deciziilor;
     h) nediscriminarea, potrivit c ruia accesul la drepturile de asisten  social  se realizeaz  f  restric ie sau
preferin  fa  de ras , na ionalitate, origine etnic , limb , religie, categorie social , opinie, sex ori orientare sexual ,
vârst , apartenen  politic , dizabilitate, boal  cronic  necontagioas , infectare HIV sau apartenen a la o categorie
defavorizat , precum i orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosin ei sau exercit rii, în condi ii de
egalitate, a drepturilor omului i a libert ilor fundamentale.

CAP. III. – ATRIBU II GENERALE I SPECIFICE
Art. 7. - (1) Direc ia general   are rolul de a asigura la nivel jude ean aplicarea politicilor i strategiilor de

asisten  social  în domeniul protec iei copilului, familiei, persoanelor singure, exercitând urm toarele atribu ii
generale, conform Legii nr. 47/2006:

a) elaboreaz i implementeaz  strategiile i planurile de ac iune la nivel jude ean, în concordan  cu
strategiile i planurile na ionale de ac iune în domeniu, precum i cu programul propriu de dezvoltare
comunitar ;
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b) ini iaz i aplic  m suri de prevenire i combatere a situa iilor de marginalizare i excludere social i
asigur  solu ionarea urgen elor sociale;

c) coordoneaz  înfiin area, organizarea i func ionarea serviciilor sociale în concordan  cu nevoia social
identificat  asigurând o acoperire echitabil  a dezvolt rii acestora pe întreg teritoriul jude ului i acord
sprijin financiar i tehnic pentru sus inerea acestora;

d) propune înfiin area i administreaz  serviciile sociale specializate, direct sau în parteneriat, ori prin
contractare cu alte autorit i i institu ii publice i private, forme de asociere a societ ii civile, inclusiv cu
institu ii de cult recunoscute de lege, implicate în derularea programelor de asisten  social ;

e) acord  sprijin autorit ilor locale în scopul dezvolt rii i organiz rii serviciilor sociale;
f) asigur  activit ile de informare, formare i consiliere în vederea cre terii performan ei serviciilor publice

de asisten  social  de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, ora elor i comunelor;
g) monitorizeaz i evalueaz  serviciile sociale înfiin ate i administrate;
h) elaboreaz i implementeaz  proiecte cu finan are na ional i interna ional  în domeniu;
i) acord  asisten a tehnic  necesar  pentru crearea i formarea structurilor comunitare consultative ca form

de sprijin în activitatea de asisten  social ;
j) elaboreaz i propune Consiliului Jude ean Maramures, proiectul de buget anual pentru sus inerea

serviciilor sociale, unit ilor de asisten  social  cu sau f  personalitate juridic  din structura Direc iei
generale i a altor m suri de asisten  social , în conformitate cu planul de ac iune propriu.

(2) Direc ia general  are urm toarele atribu ii specifice, conform H.G. nr. 1434/2004 republicata si modificata
conform H.G. nr. 967/2010, Legii nr. 272/2004 i Legii nr. 448/2006 republicata:

-în domeniul protec iei persoanelor adulte:
-completeaz  evaluarea situa iei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor i resurselor

acesteia. Asigur  furnizarea de informa ii i servicii adecvate în vederea refacerii i dezvolt rii
capacit ilor individuale i ale celor familiale necesare pentru a dep i cu for e proprii situa iile de
dificultate dup  epuizarea m surilor prev zute în programul individual de recuperare, readaptare i
integrare social  a persoanei cu handicap;

-acord  persoanei adulte asisten i sprijin pentru exercitarea dreptului s u la exprimarea liber  a opiniei;
-depune diligen ele pentru clarificarea situa iei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru

înregistrarea tardiv  a na terii acesteia;
-coordoneaz  metodologic activitatea centrelor reziden iale pentru persoane adulte cu handicap din structura

Direc iei generale;
-asigur  m surile necesare pentru protec ia în regim de urgen  a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv

prin organizarea i asigurarea func ion rii în structura proprie a unor centre specializate;
-depune diligen e necesare pentru reabilitarea persoanei adulte, conform programului individual de recuperare,

readaptare i integrare social  a persoanei cu handicap;
-îndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege.
-în domeniul protec iei familiei i a drepturilor copilului:
-întocme te raportul de evaluare ini ial  a copilului i familiei acestuia i propune stabilirea unei m suri de

protec ie special ;
-monitorizeaz  trimestrial activit ile de aplicare a hot rârilor de instituire a m surilor de protec ie special  a

copilului;
-identific i evalueaz  familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
-monitorizeaz  familiile i persoanele care au primit în plasament copii pe toat  durata acestei m suri;
-identific , evalueaz i preg te te persoane care pot deveni asisten i maternali profesioni ti, în condi iile legii;

încheie contracte individuale de munc i asigur  formarea continu  de asisten i maternali profesioni ti
atesta i; evalueaz i monitorizeaz  activitatea acestora;

-acord  asisten i sprijin p rin ilor copilului separat de familie, în vederea reintegr rii în mediul s u familial;
-asigur  m surile necesare pentru realizarea activit ilor de prevenire i combatere a violen ei în familie,

precum i pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violen ei în familie i agresorilor familiali;
-re-evalueaz  cel pu in o dat  la trei luni i ori de câte ori este cazul, împrejur rile care au stat la baza stabilirii

surilor de protec ie special i propune, dup  caz, men inerea, modificarea sau încetarea acestora;
-identific  familiile sau persoanele cu domiciliul în România, care doresc s  adopte copii; evalueaz  condi iile

materiale i garan iile morale pe care acestea le prezint i elibereaz  atestatul de familie sau de persoan
apt  s  adopte copii;

-îndepline te demersurile vizând deschiderea procedurii adop iei interne pentru copiii afla i în eviden a sa;
-monitorizeaz  evolu ia copiilor adopta i, precum i a rela iilor dintre ace tia i p rin ii lor adoptivi; sprijin

rin ii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obliga iei de a-l informa pe acesta c  este adoptat de îndat  ce
vârsta i gradul de maturitate ale copilului o permit;

-monitorizeaz  cazurile de violen  în familie din unitatea administrativ-teritorial  în care func ioneaz ;
-identific  situa ii de risc pentru p ile implicate în situa ii de violen  în familie i îndrum  p ile c tre

servicii de specialitate/mediere;
-îndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege;
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-alte atribu ii
-coordoneaz i sprijin  activitatea autorit ilor administra iei publice locale din jude  în domeniul asisten ei

sociale, protec iei familiei i a drepturilor copilului, prevenirii i combaterii violentei in familie;
-coordoneaz  metodologic activitatea de prevenire a separ rii copilului de p rin ii s i, precum i cea de

admitere a adultului în institu ii sau servicii desf urate la nivelul serviciilor publice de asisten  social ;
-colaboreaz  cu organiza iile neguvernamentale care desf oar  activit i în domeniul asisten ei sociale,

protec iei familiei i a drepturilor copilului, prevenirii i combaterii violen ei în familie, sau cu operatori
economici prin încheierea de conven ii de colaborare cu ace tia;

-dezvolt  parteneriate i colaboreaz  cu organiza ii neguvernamentale i cu al i reprezentan i ai societ ii civile
în vederea acord rii i diversific rii serviciilor sociale i a serviciilor destinate protec iei familiei i a
copilului, prevenirii i combaterii violen ei în familie, în func ie de nevoile comunit ii locale;

-asigur , la cerere, consultan  de specialitate gratuit  privind acordarea serviciilor, m surilor i presta iilor de
asisten  social  în domeniul protec iei familiei i a drepturilor copilului; colaboreaz  cu alte institu ii
responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

-fundamenteaz i propune consiliului jude ean, înfiin area, finan area, respectiv cofinan area institu iilor
publice de asisten  social , precum i a serviciilor pentru protec ia copilului, serviciilor destinate
sprijinirii familiei, prevenirii i combaterii violen ei în familie;

-prezint  anual sau la solicitarea Consiliului Jude ean Maramures, rapoarte de evaluare a activit ilor
desf urate;

- asigur  acordarea i plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
- sprijin i dezvolt  un sistem de informare i de consultan  accesibil persoanelor singure, persoanelor

vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violen ei în familie i oric ror persoane aflate în nevoie,
precum i familiilor acestora, în vederea exercit rii tuturor drepturilor prev zute de actele normative în
vigoare;

-ac ioneaz  pentru promovarea alternativelor de tip familial la protec ia institu ionalizat  a persoanelor cu
handicap în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

- organizeaz  activitatea de selectare i angajare a personalului din aparatul propriu i institu iile/serviciile din
subordine, de evaluare periodic i de formare continu  a acestora;

- asigur  serviciile administrative i de secretariat ale Comisiei pentru protec ia copilului, respectiv ale
Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

-realizeaz  la nivel jude ean baza de date privind copiii afla i în sistemul de protec ie special , copiii i
familiile aflate în situa ie de risc, precum i a cazurilor de violen  în familie i raporteaz  trimestrial
aceste date Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale;

-acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de
sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectie a copilului;

-colaboreaza pe baza de protocoale sau conventii cu celelalte directii generale , precum si cu alte institutii
publice din unitatea administrativ-teritoriala, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin, conform legii;

-îndepline te orice alte atribu ii prev zute de actele normative sau stabilite prin hot râri ale Consiliului
Jude ean Maramures;

(3) Atribu iile generale i specifice ale Direc iei generale se realizeaz  cu ajutorul tuturor salaria ilor prin
contactul permanent i nemijlocit al acestora cu copiii din sistem, cu familiile aflate în situa iile de risc, defavorizate, cu
handicap i orice persoan  aflat  în nevoie, acordându-se o aten ie deosebit  colabor rilor i conlucr rilor în cadrul
parteneriatelor de tip public-public sau public-privat, statornicite cu autorit ile administra iei publice locale din jude i
organismele private acreditate în domeniu.

(4) Prin atribu iile sale, Direc ia general  contribuie la exercitarea urm toarelor func ii:
a) de strategie, prin care asigur  elaborarea strategiei de asisten  social , a planului de asisten  social  pentru

prevenirea i combaterea marginaliz rii sociale, precum i a programelor de ac iune antis cie, pe care le supune spre
aprobare Consiliului Jude ean Maramures;
     b) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozi ie;
     c) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i institu iilor care au responsabilit i în
domeniul asisten ei sociale, cu serviciile publice de asisten  social , precum i cu reprezentan ii societ ii civile care
desf oar  activit i în domeniu;
    d) de execu ie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale i financiare necesare pentru implementarea
strategiilor cu privire la ac iunile antis cie, prevenirea i combaterea marginaliz rii sociale, precum i pentru
solu ionarea urgen elor sociale individuale i colective la nivelul jude ului;

e) de coordonare a activit ilor de asisten  social i de protec ie a familiei i a drepturilor copilului la nivelul
jude ului.

f) de reprezentare a Consiliului Jude ean Maramures pe plan intern i extern, în domeniul asisten ei sociale i
protec iei copilului.

CAP. IV. – CONDUCEREA DIRECTIEI GENERALE
 Art. 8. (1) - Conducerea Direc iei generale se asigur  de directorul general i de Colegiul director.

(2) - Directorul general este ajutat de trei directori generali adjunc i, dintre care unul coordoneaz  activitatea de



5

protec ie a  copilului, unul coordoneaza activitatea de protec ie si asistenta sociala a persoanelor adulte i unul care
coordoneaz  activitatea economic .

(3) Func iile publice de director general i director general adjunct se ocup  prin concurs, în condi iile legii.
    (4) Candida ii pentru ocuparea posturilor de director general sau, dup  caz, director general adjunct trebuie s
aib  o vechime în specialitate de cel pu in 5 ani i s  fie absolven i cu diplom  de licen  ai înv mântului universitar
de lung  durat  în unul dintre urm toarele domenii:
     a) psihologie;
     b) sociologie;
     c) asisten  social ;
     d) tiin e umaniste;
     e) tiin e administrative;
     f) tiin e juridice;
     g) tiin e economice;
     h) medicin .
     (5) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea func iilor publice de conducere, pe lâng
condi iile prev zute la alin. (4), candida ii trebuie s  fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul
administra iei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice sau programe de
perfec ionare în administra ia public  cu durata de minimum un an.
     (6) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director general sau, dup  caz, director
general adjunct i absolven i cu diplom  de licen  ai înv mântului universitar de lung  durat  în alte domenii decât
cele prev zute la alin. (4), cu condi ia s  fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre
domeniile prev zute la alin. (4), precum i programe de formare i perfec ionare în administra ia public .
     (7) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercit rii func iei publice de conducere de
director general sau, dup  caz, director general adjunct se are în vedere perioada de timp lucrat  pe baza unui contract
individual de munc  ori în temeiul unui raport de serviciu în func ii pentru care s-au solicitat studii universitare.
    (8) Concursul pentru ocuparea func iei publice de director general sau, dup  caz, director general adjunct se
organizeaz  de c tre Agen ia Na ional  a Func ionarilor Publici, potrivit dispozi iilor legale in vigoare.
     (9) În cadrul interviului, candida ii au obliga ia de a prezenta i de a sus ine un referat cuprinzând analiza
sistemului de asisten  social i protec ia copilului precum i propuneri de restructurare sau, dup  caz, de dezvoltare a
acestui sistem.

Art. 9. (1) - Directorul general asigur  conducerea generala a Direc iei generale i r spunde de buna ei
func ionare în îndeplinirea atribu iilor ce îi revin. În exercitarea atribu iilor, directorul general emite dispozi ii.

(2) - Directorul general reprezint Direc ia general  în rela iile cu autorit ile i institu iile publice, cu
persoanele fizice i juridice din ar i din str in tate, precum i în justi ie i are urm toarele atribu ii principale:

1) exercit  atribu iile ce revin Direc iei generale în calitate de persoan  juridic ;
2) exercit  func ia de ordonator secundar de credite;
3) întocme te proiectul bugetului propriu al Direc iei generale i contul de încheiere a exerci iului bugetar, pe

care le supune aviz rii colegiului director i aprob rii consiliului jude ean,
4) elaboreaz i supune aprob rii consiliului jude ean, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu i lung, de

restructurare, organizare i dezvoltare a sistemului de asisten  social i protec ie a drepturilor copilului,
având avizul colegiului director i al comisiei;

5) elaboreaz  proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asisten  social i protec ie a drepturilor
copilului, stadiul implement rii strategiilor i propunerile de m suri pentru îmbun irea activit ii, pe
care le prezint  spre avizare colegiului director i apoi comisiei pentru protec ia copilului;

6) aprob  statul de personal al Direc iei generale; nume te i elibereaz  din func ie personalul din cadrul
Direc iei generale, potrivit legii; elaboreaz i propune spre aprobare consiliului jude ean, statul de func ii
al Direc iei generale, având avizul colegiului director;

7) controleaz  activitatea personalului din cadrul Direc iei generale i aplic  sanc iuni disciplinare acestui
personal;

8) constat  contraven iile i propune aplicarea sanc iunilor prev zute la art. 135 din Legea nr. 272/2004
privind protec ia i promovarea drepturilor copilului;

9) este vicepre edintele comisiei pentru protec ia copilului i reprezint  Direc ia general  în rela iile cu
aceasta;

10) asigur  executarea hot rârilor comisiei pentru protec ia copilului.
11) asigura punerea în aplicare a legilor, ordonan elor i hot rârilor Guvernului, a ordinelor si dispozi iilor

emise de autorit ile administra iei publice centrale, a hot rârilor Consiliului Jude ean Maramures i a
dispozi iilor emise de Pre edintele Consiliului Jude ean

12) planific , organizeaz , coordoneaz i controleaz  activitatea Direc iei generale, a compartimentelor
func ionale i a personalului, r spunde disciplinar, civil, contraven ional i / sau penal, în condi iile Legii
nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

13) raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii institutiei, protec ia muncii, PSI, rela ia cu
publicul/rela ii publice, circula ia documentelor i solu ionare a peti iilor, în condi iile legii,
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14) asigur  gestionarea eficient i eficace a bunurilor apar inând domeniului public i domeniului privat al
judetului Maramures, aflate în administrarea Direc iei Generale;

15) organizeaz , coordoneaz , conduce i r spunde de desf urarea în conditiile legii a urm toarelor activit i:
- investi ii
- inventarierea patrimoniului
- servicii i presta ii sociale
- implementarea standardelor

16) colaboreaz  cu SPAS-urile,cu autorit ile administra iei publice locale,ONG-uri i al i parteneri sociali
pentru realizarea atribu iilor specifice,

17) monitorizeaz i r spunde de activit ile specifice desf urate la nivelul Centrelor Reziden iale pentru
protec ia persoanelor adulte cu handicap din structura Direc iei Generale, privind accesarea serviciilor de

tre persoanele cu handicap institu ionalizate, i la nivelul Centrelor de Plasament din subordinea
Direc iei Generale,

18) r spunde de implementarea standardelor specifice de calitate pentru Centrele Reziden iale pentru
persoanele adulte cu handicap,a reglement rilor legale privind protec ia i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap,

19) r spunde de implementarea standardelor minime obligatorii în domeniul protec iei copilului,
20) nume te, sanc ioneaz i dispune suspendarea, modificarea i încetarea raporturilor de serviciu, sau , dup

caz, a raporturilor de munc , în condi iile legii, pentru angajatii Direc iei generale;
21) respect  normele de protec ia muncii i PSI;
22) cunoa te i respect  codul de conduit  a func ionarului public, ROF si ROI ale DGASPC Maramures;
23) indeplineste orice alte atributii incredintate de catre Presedintele consiliului judetean.
Art. 10. Directorul General Adjunct Protectia Copilului - îndepline te urm toarele atribu ii:
- asista directorul general in realizarea tuturor atributiilor si responsabilitatilor in ceea ce priveste activitatea

de protectie a copilului din judet;
- reprezinta institutia in relatiile cu tertii conform delegarii directorului general;
- organizeaza, monitorizeaza, supervizeaza si controleaza activitatea serviciilor din subordine conform

organigramei aprobate si modificate ulterior;
- coordoneaza, indruma si controleaza activitatea intregului personal, precum si a unitatilor de protectie a

copilului din subordine;
- avizeaza toate actele din dosarul copilului (rapoarte, anchete sociale, etc) necesare instituirii unei masuri

de protectie;
- intocmeste impreuna  cu sefii de servicii rapoarte cu referire la calitatea si eficienta activitatii si face

recomandari pentru imbunatatire;
- indruma personalul din subordine  si deleaga raspunderea si sprijinul astfel incat angajatii sa poata lua

deciziile de care au nevoie pentru a raspunde obligatiilor de serviciu si fata de clienti. Abordeaza
constructiv comportamentul disfunctional.

- se asigura de implementarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul protectiei copilului in ceea ce
priveste respectarea standardelor in vigoare;

- organizeaza trimestrial, sau ori de cite ori este nevoie, sedinte de lucru pentru discutarea felului in care se
duc la indeplinire sarcinile de lucru ale personalului din subordine, traseaza sarcini si verifica indeplinirea
lor in termenele stabilite;

- asigura intocmirea la timp si in bune conditii a tuturor lucrarilor cerute de conducerea directiei (rapoarte,
situatii statistice, etc.);

- propune si  sprijina diversificarea serviciilor de protectia copilulu;i
- raspunde de indeplinirea si respectarea prevederilor legale in vigoare si a strategiilor nationale si judetene

in domeniul protectiei copilului, exprimindu-si opinia fata de evolutia acestora;
- participa activ si creativ la proiectele inovante in favoarea copilului;
- participa in mod constant la reuniunile de grup in materie de promovarea si protectia drepturilor copilului

si la reuniuni de formare profesionala;
- raspunde solicitarilor de informare in materie de protectie a drepturilor copilului formulate de specialistii

directiei;
- stabileste atributiile personalului din subordine (prin fisa postului) tinind seama de conditiile specifice ale

sectorului de activitate si ale unitatii;
- contribuie la promovarea pozitiva a imaginii institutiilor pentru protectia copilului;
- raspunde de continua perfectionare profesionala a intregului personal din subordine;
- realizeaza evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale a sefilor de servicii din subordine,

aproba evaluarile performantelor profesionale celorlati angajati realizate de seful ierarhic superior,
conform legii;

- face prpuneri pentru completarea organigramei in functie de nevoi si complexitatea serviciilor;
- propune, potrivit legii, masuri de sanctionare a celor care comit abateri de la indatoririle profesionale,

morale si cetatenesti sau incalca legile, regulamentele si dispozitiile in vigoare;
- colaboreaza permanent cu Directorul general economic pentru coroborarea resurselor finanaciare necesare
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implementarii activitatii de protectie a copilului;
- face propuneri motivate privind elaborerea  proiectelor, planurilor de actiune si strategiilor anuale , pe

termen mediu si lung , referitoare la restructurarea , organizarea si dezvoltarea sistemului de protectie a
copilului din judetul Maramures;

- asigura implementarea strategiilor  adoptate , potrivit atributiilor ce ii revin , dupa aprobarea acestora de
catre comisie si adoptarea lor de Consiliul Judetean , intocmind proiecte detaliate pentru realizarea
masurilor prevazute de aceste strategii;

- coordoneaza , sprijina si controleaza , la cererea comisiei , activitatea autoritatilor administratiei publice
locale din judet in domeniul protectiei drepturilor copilului;

- coordoneaza monitorizarea , centralizarea si sintetizarea datelor privind situatia copiilor beneficiari ei unor
masuri de protectie speciala din judetul Maramures , precum si respectarea si realizarea drepturilor
acestora;

- colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale din judet , in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in
activitatea de protectie a copilului aflat in dificultate , a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii
masurilor ce se impun pentru imbunatatirea situatiei acestor copii;

- asigura respectarea disciplinei muncii si folosirea integrala a timpului de lucru de catre personalul din
subordine;

- are obligatia sa pastreze secretul de serviciu si confidentialitatea datelor cu caracter personal potrivit
prevederilor Legii nr.667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

- respect  normele de protec ia muncii i PSI;
- cunoaste si respecta ROF al DGASPC Maramures si Regulamentul de ordine interna;
- cunoa te i respect  codul de conduit  a func ionarului public;
- execut  orice alte atributii prev zute de lege sau stabilite prin dispozitia directorului general sau prin

hot râre a Consiliului Judetean;
Art. 11. Directorul General Adjunct Asistenta Sociala - îndepline te urm toarele atribu ii:
- Coordoneaz  si controleaz  activit tile din domeniul protectiei persoanelor adulte din serviciile  si centrele

din subordinea D.G.A.S.P.C. Maramures;
- Asigur  respectarea  si aplicarea legislatiei în vigoare privind protectia special  a persoanelor cu handicap ;
- Colaboreaz  la elaborarea proiectului strategiei anuale, pe termen mediu  si lung,de restructurare,

organizare  si dezvoltare a sistemului de asistent  social  a persoanelor adulte;
- Elaboreaz  rapoartele de activitate din domeniul protectiei persoanelor adulte, la solicitarea Directorului

general;
- spunde de întocmirea la timp si de exactitatea datelor statistice si a altor materiale informative cerute de

Consiliul Judetean sau de autorit tile centrale ;
- Colaboreaz  cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, si institutilor care au responsabilit ti în

domeniul asistentei sociale , cu autorit tile publice locale , precum  si cu reprezentantii societ tii civile în
actiuni comune ce vizeaz  protectia familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice,  persoanelor cu
handicap  si a oric ror persoane aflate in nevoie;

- Colaboreaz  cu Comisia de Evaluare  a Persoanelor Adulte cu Handicap-Maramures ;
- Sprijin  activitatea organizatiilor în domeniu si participa la schimburi de experient  pe probleme de

specialitate;
- Realizeaz  în colaborare cu autorit tile administratiei publice locale, îndrumarea  si controlul în aplicarea

si respectarea legislatiei în domeniul asistentei sociale ;
- Propune num rul de personal  necesar function rii serviciilor din structura  Directiei de Asistent  Social ,

stabilind atributiile  si competentele acestora;
- Evalueaza periodic activitatea angajatilor  si propune participarea la cursuri de perfectionare în vederea

preg tirii profesionale a acestora ;
- Evalueaz  eficienta  si competentele angajatilor  si  propune acordarea de  premii  si gradatii persoanalului

din structura D.A.S. potrivit prevederilor legale  si alocatiilor bugetare cu aceast  destinatie;
- Propune modificarea programului de lucru sau efectuarea orelor suplimentare când situatia o impune;
- Repartizeaz  corespondenta spre rezolvare compartimentelor  si  personalului din cadrul Directiei de

Asistent  Social ;
- spunde de rezolvarea legal  si la timp a cererilor adresate Directiei de Asistent  Social  si analizeaz

periodic modul în care acestea au fost rezolvate;
- Depune diligente pentru atragerea de finant ri interne  si externe pentru proiecte în domeniul protectiei

persoanelor adulte;
- Evalueaza performantele profesionale ale sefilor de servicii, sefilor de centre din subordine si intocmeste

sau reactualizeaza fisele de post pentru personalul din subordine si supravegheaza intocmirea  fiselor de
post ale salariatilor din cadrul structurilor aflate in subordine , de catre conducatorii acestora;

- Stabileste un program de audiente, raspunzand, solicitarilor petentilor, in masura posibilitatilor legale si
competentelor conferite de functie;
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- Orice invoire sau modificare a perioadei de concediu se va solicita, directorului general;
- Cunoaste si respecta ROF al DGASPC Maramures,  regulamentul  de ordine interioara, respecta normele de

protectia muncii si PSI;
- Cunoaste si respecta codul de conduita a functionarului public;
- Execut  orice alte atributii prev zute de lege sau stabilite prin dispozitia directorului general sau prin

hot râre a Consiliului Judetean;
Art. 12. - Directorul executiv adjunct care coordoneaz  activitatea economic  are urm toarele atribu ii:
- Coordoneaz  si r spunde de activitatea serviciului Financiar Contabilitate Buget, Compatimentului

Contabilitate -salarizare, biroului achizitii publice si contractare servicii sociale, biroului administrativ,
patrimoniu, tehnic si aprovizionare si a fiecarui post din subordine;

- Organizeaza activit ile departamentului financiar-contabil; gestionarea actelor contabile; supervizarea
activit ii persoanelor din cadrul departamentului financiar-contabil i a serviciului achizi ii admninistrativ
,tehnic;

- Elaboreaz i implementeaz  politici economice, impreuna cu directorul general i  directorii generali
adjuncti, pentru eficientizarea economica a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Maramures referitoare la unitatile functionale ale acesteia, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare;

- Analizeaz  împreuna cu directorul general si directorii generali adjunc i, costurile proiectelor de dezvoltare
institutionala pe noi servicii si structuri;

- Elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a DGASPC Maramures, cu respectarea standardelor
minime obligatorii, supune aprobarii colegiului director contul de executie si situatiile financiare la finele
ficarui an;

- Raspunde de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si
aprobate conform legii;

- Raspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termenele stabilite de lege a
situatiilor financiare aupra situatiei patrimoniului si executiei bugetare;

- Reprezinta institu ia în rela iile cu clien ii, furnizorii/ subcontractan ii i ter ii, pentru probleme legate de
activit ile economico – financiare;

-  Asigur  aplicarea corect  în activitatea institu iei  a prevederilor actelor normative in vigoare aferente
domeniilor financiar, contabilitate si administrativ;

- Particip  la analizarea documentelor contractuale ce se perfecteaza cu clientii/ funizorii/ subcontractan ii
persoanle cu handicap  i semneaz  al turi de Directorul  general al institu iei  sau inlocuitorul acestuia,
documente i opera ii care angajeaza r spunderea patrimonial  a institu iei;

- Organizeaza si asigura efectuarea unor analize economico - financiare privind situatia institutiei in ce
priveste  utilizarea creditelor bugetare repartizate prin buget , analiza stocurilor, structura cheltuielilor,
situa ia financiar , situa ia costurilor pe beneficiar i servicii, loca ii  etc., precum i pentru fundamentarea
i analizarea  principalelor elemente de cheltuial  care influen eaz  costurile pe beneficiar , i luarea unor

suri de reducerea acestora;
- Urm re te prin compartimentul de speciaitate încadrarea in prevederile bugetare i asigurarea conform legii

a vir rilor de credite;
- Urm re te împreuna cu serviciul achizitii, aprovizionare , tehnic monitorizarea contractelor de achizitie,

modul de derulare si realizare a acestora, decontarea facturilor emise pentru serviciile prestate;
- Organizeaz i urm re te men inerea leg turii permanente cu organele bancare  trezoreria , pentru

efectuarea opera iunilor de incas ri i pl ti, asigurând deplina legalitate a acestora;
-  R spunde de indeplinirea, în conformitate cu prevederile legisla iei actuale, a tuturor obliga iilor financiare

ale institu iei  fa  de bugetul statului, unit ile bancare si alte persoane juridice sau fizice;
- Organizeaza prin compartimentul de specialitate intocmirea statelor de plata  a angajatilor si colaboratorilor

institutiei si asigura efectuarea platii acestora in sistem confidential, asigurarea achitarii obligatiilor catre
bugetele de stat ,CAS , somaj a sumelor aferente fondului de salarii lunar;

-  Organizeaza si asigura prin compartimentul de specialitate evidenta veniturilor b ne ti realizate lunar din
salarii i alte drepturi , de fiecare angajat i colaborator, pentru întocmirea fi ei fiscale sau eliberarea de
adeverin e necesare angajatului pentru diferite activita i;

- spunde de asigurarea gestion rii i securit ii mijioacelor b ne ti preluate la nivelul institutiei , precum i
de respectarea regulamentului privind opera iunile de cas , potrivit reglement rilor existente;

-  Verific i asigur  legalitatea actelor de banc i a opera iunilor de cas ;
-  Stabile te m suri cu privire la întocmirea, circula ia  i p strarea documentelor, arhivarea documentelor,

care stau la baza inregistrarilor contabile în vederea efectu rii corecte i la timp a inregistr rilor respective;
- spunde de intocmirea balan elor contabile lunare i a bilan ului trimestrial i anual, în vederea analiz rii

rezultatelor economico-financiare ob inute de institu ie  i stabilirii de m suri pentru reducerea costurilor pe
beneficiar, încadrarea în standarde de cost;

- spunde de organizarea in conditiile legii a eviden ei mijioacelor fixe i a obiectelor de inventar din
patrimoniul institu iei, precum i de urm rirea  înregistr rii amortiz rii mijioacelor fixe;

- Organizeaz  efectuarea în conformitate cu reglement rile aplicabile, cu participarea compartimentului
Financiar-Contabilitate a inventarierilor periodice i a celor ocazionale, privind bunurile apar inând
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institu iei pentru fiecare loca ie i gestiune precum si valorificarea inventarelor;
- spunde de aplicarea Sistemului de management al calit ii în cadrul activit ilor pe care le coordoneaza;
- Primeste rapoartele de audit efectuate în cadrul activit ilor pe care le coordoneaz , duce la indeplinire

surile propuse in termenele stabilite i  asigur  indeplinirea ac iunilor corective ;
- Asigur  p strarea integrit ii patrimoniului institutiei  i organizeaz  urm rirea recuper rii operative i pe

cale legal  a eventualelor daune cauzate acestuia;
- Formuleaz  propuneri pentru analizarea i aprobarea trecerii pe costuri a eventualelor pagube

nerecuperabile dupa epuizarea tuturor mijloacelor legale de recuperare;
-  Organizeaza eviden a i urm rirea tuturor debitorilor institu iei, persoane juridice sau fizice, în vederea

incas rii cât mai grabnice a sumelor datorate de ace tia;
- Respinge la plat  facturile pentru bunurile / serviciile/ lucr rile depistate ca neconforme în urma

verific rilor  i recep iei la care acestea au fost supuse;
- Colaboreaza cu servicul juridic in vederea furnizarii tuturor documentelor si explicatiilor necesare sustinerii

si formularii apararilor in cadrul tuturor litigiilor în domeniul financiar-contabil, legate de contractele
incheiate cu furnizorii de produse i servicii precum si in legatura cu drepturile salarialale sau alte litigii;

-  Urm re te i asigur  efectuarea controlului intern, precum i instituirea i exercitarea autocontrolului în
activit ile financiar-contabile;

-  Prezinta Directorului general inform ri, rapoarte, sau note explicative privind situatia econoinico-
financiar  a institu iei i m surile propuse de îmbun ire a activit ii unde se constat  c  se impune;

- Organizeaz  exercitarea controlului financiar preventiv la nivelul  institu iei în conformitate cu dispozi iile
legale  asigur   organizarea angajarii, lichidarii, ordonantarii si platii potrivit  dispozi iilor legale în
vigoare;

- Evalueaz  performantele profesionale ale sefilor de servicii, si intocmeste sau reactualizeaza in termen
fisele de post pentru personalul din subordine si supravegheaza intocmirea in acelasi termen a fiselor de
post ale salariatilor din cadrul structurilor aflate in subordine, de catre conducatorii acestora, avizandu-le in
mod corespunzator;

- Asigura distribuirea corespondentei repartizate catre serviciile/birourile/compartimentele din subordine si
verifica solutionarea in termen a problemelor;

- Raspunde si asigura rezolvarea in termen cu respectarea legislatiei, a tuturor solicitarilor adresate directiei
care i-au fost repartizate de directorul general din sfera de activitate;

- Urmareste  respectarea atributiilor ce revin salariatilor  din structurile subordonate si propune sanctiuni
disciplinare pentru acestia;

- Urmareste modul de administrare a patrimoniului din institutie;
- Propune si initiaza programe  de formare profesionala pentru categoriile de personal din structurile

subordonate;
- Colaboreaza cu toate structurile specializate din cadrul directiei, pentru indeplinirea atributiilor specifice;
- Participa in echipa de negociere a contractului colectiv de munca;
- Respecta si aplica masurile de igiena, protectia muncii, PSI si educatia pentru sanatate la locul de munca;
- Respecta codul de conduita al functionarului public;
- Cunoaste si respecta  ROF si Regulamentul de Ordine Interioara al DGASPC Maramures regulamentul  de

ordine interioara, normele tehnice de securitate in munca  si PSI;
- Organizeaza in conditiile legii activitatea de arhivare a documentelor si avizeaza consultarea documentelor

din arhiva directiei;
- Orice invoire sau modificare a perioadei de concediu se va solicita in scris,  directorului general, parasirea

institutiei, facandu-se cu acordul  acestuia, preluand toate atributiile  un alt angajat desemnat in scris din
serviciu;

- Cunoaste legislatia din domeniului asistentei  sociale  si protectiei drepturilor copilului si se informeaza
continuu asupra modificarilor ce survin in domeniu cu preponderenta in ce priveste finantarea si modul de
subventionarea a acestui sistem;

- Participa  la cursuri de pregatire profesionala, specializare si se informeaza in domeniul de specialitate prin
toate mijloacele;

- Indeplineste orice activitate dispusa de directorul general, potrivit pregatirii profesionale specifice functiei
si necesitatilor;

- Indeplineste si alte atributii prevazute de lege si stabilite prin dispozitia directorului general;
Art. 13. - În absen a directorului general, atribu iile acestuia se exercit  de c tre unul din directorii generali

adjunc i, desemnat prin dispozi ie de c tre directorul general.
Art. 14. - Numirea, eliberarea din func ie i sanc ionarea disciplinar  a directorului general al Direc iei

generale, se fac la propunerea Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramures, prin hot râre a Consiliului Jude ean
Maramures.

Art. 15. (1) Colegiul director al Direc iei generale este compus din pre edinte, directorul general, directorii
generali adjunc i , sefii de centre din subordinea Direc iei generale, si sefii de servicii/birouri din cadrul aparatului
propriu al Direc iei generale.
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(2)  Pre edintele Colegiului director este Secretarul  jude ului Maramures. În cazul în care pre edintele
Colegiului director nu î i poate exercita atribu iile, acestea sunt exercitate  de c tre directorul general sau, dup  caz, de

tre unul dintre directorii generali adjuncti ai Direc iei generale, desemnati prin dispozitie de catre presedintele
colegiului director.

(3) Organizarea, func ionarea i atribu iile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare i
func ionare a Direc iei generale.

Art. 16.  Colegiul director se întrune te în edin  ordinar  trimestrial, la convocarea directorului general,
precum i în edin  extraordinar , ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a pre edintelui colegiului
director sau a unuia dintre directorii generali adjunc i -  tot pe baza de convocare;

Art. 17 (1) - La edin ele Colegiului director se încheie procese verbale întocmite de secretariatul tehnic al
acestuia, asigurat de Compartimentul Juridic si Contencios. Procesele verbale se semneaz  de membrii Colegiului
director.

(2) - La edin ele Colegiului director pot participa f  drept de vot Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramures, membrii Comisiei pentru protec ia copilului, ai Comisiei, al i consilieri jude eni, locali, precum i alte
persoane invitate de membrii Colegiului director.

Art. 18. - Colegiul director îndepline te urm toarele atribu ii principale:
– analizeaz i controleaz  activitatea Direc iei generale; propune directorului general, m surile necesare

pentru îmbun irea activit ilor Direc iei generale;
– avizeaz  proiectul bugetului propriu al Direc iei generale i contul de încheiere al exerci iului bugetar;
– avizeaz  proiectul strategiei i rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direc iei generale, avizul

fiind consultativ;
– propune Consiliului Jude ean Maramures , modificarea structurilor organizatorice, a Regulamentului de

organizare i func ionare al Direc iei generale i rectificarea bugetului, în vederea îmbun irii activit ii
acestora;

– propune Consiliului Jude ean Maramures, înstr inarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direc iei generale,
altele decât bunurile imobile, prin licita ie public , organizat  în condi iile legii;

– propune Consiliului Jude ean Maramures, concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de c tre
Direc ia general , prin licita ie public , organizat  în condi iile legii;

– întocme te i propune spre avizare, respectiv aprobare, statul de func ii, precum i premierea i sporurile
care se acord  la salariul personalului Direc iei generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de

tre Consiliul Jude ean Maramures, în condi iile legii;
Art. 19. - Colegiul director îndepline te i alte atribu ii stabilite de lege sau prin hot rârea Consiliului Jude ean

Maramures.
Art. 20. - edin ele Colegiului director se desf oar  în prezen a a cel pu in 2/3 din num rul membrilor s i i a

pre edintelui. În exercitarea atribu iilor ce-i revin, Colegiul director adopt  hot râri cu votul majorit ii membrilor
prezen i i care se semneaz  de pre edinte i se contrasemneaz  de vicepre edinte.

CAP. V. – STRUCTURA ORGANIZATORIC , ATRIBU II SPECIFICE, PERSONALUL
Art. 21. - Structura organizatoric  a Direc iei generale este format  din personal de conducere, de specialitate

i auxiliar – func ionari publici i personal contractual – potrivit organigramei i statutului de func ii aprobate de
Consiliul Jude ean Maramures, în condi iile legii.

Art. 22. (1) - Direc ia general  cuprinde: directorul general, directorii generali adjunc i, aparatul propriu,
unit ile de asisten  social  pentru copil i unit ile de asisten  social  pentru persoane adulte cu handicap.

                (2) - Structura organizatoric  a Direc iei generale este urm toarea:
Director general, care are în subordine:
A. Directorii generali adjunc i;
B. Servicii:

Ø Birou Monitorizare, analiz  statistic , indicatori asistent  social  si incluziune social ;
Ø Serviciu Juridic , Contencios si secretariatul comisiei cu compartimentele :

-  Juridic si Contencios;
-  Secretariatul comisiei pentru protectia copilului si al comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu

handicap;
Ø Compartiment Audit;
Ø Birou Adoptii;
Ø Birou Resurse Umane;
Ø Compartiment Strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu organizatiile

neguvernamentale;
Ø Compartiment Comunicare, Registratura , Relatii cu Publicul si Evaluare Initiala;
Ø Compartiment Managementul calitatii Serviciilor Sociale;
Ø Compartiment de Interventie in Regim de Urgenta in domeniul asistentei sociale. In cadrul acestuia se

organizeaza si functioneaza telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenta;
Directorul general  adjunct care coordoneaz  activitatea de protec ie a copilului are în subordine:
Ø Serviciul Asistenta Sociala copii , cu compartimentele :
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- Compartiment violenta in familie ;
- Compartiment de interventie in situatii de abuz, neglijare, trafic , migratiune si repatrieri ;

Ø Serviciul Evaluare Complexa a Copilului ;
Ø Serviciul Management de Caz:

- Birou Management de caz pentru copil ;
- Compartiment Management de caz pentru asistentii maternali.

Directorul general  adjunct care coordoneaz  activitatea de asistenta sociala are în subordine:

Ø Serviciul Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap ;
Ø Serviciul Aistenta Sociala Adulti cu compartimentele :

- Compartiment prevenirea marginalizarii sociale ;
- Compartiment management de caz pentru adulti si monitorizarea serviciilor sociale ;
- Compartiment asistenta persoane varstnice ;

Ø Birou Evidenta si Plata Prestatii Sociale.
Directorul general adjunct care coordoneaz  activitatea economic , care are în subordine:

Ø Serviciul  financiar contabilitate buget , cu compartimentele :
- Compartiment contabilitate- salarizare;
- Compartiment finante – buget.

Ø Biroul achizitii publice si contractare servicii sociale;
Ø Biroul administrativ, patrimoniu, tehnic si aprovizionare;

Aparatul propriu al Direc iei generale:

ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL
3. 1. BIROU MONITORIZARE, ANALIZ  STATISTIC , INDICATORI ASISTEN  SOCIAL I

INCLUZIUNE SOCIAL  , cu urm toarele atribu ii specifice:
Ø asigur  actualizarea, completarea i gestionarea bazelor de date cu toate informa iile privind copiii cu

suri de protec ie special i adul ii cu handicap din centrele reziden iale pentru persoane cu handicap
aflate în structura Direc iei generale;

Ø asigur  întocmirea i actualizarea fi elor de monitorizare a copiilor ;
Ø întocme te rapoarte privind activitatea Direc iei generale: f a de monitorizare lunar  privind activitatea

Direc iei generale ca urmare a modific rilor ap rute lunar în situa ia copiilor afla i cu m suri de protec ie
special  la rude pân  la gradul IV, alte persoane, asistent maternal profesionist, centre de plasament,
Complex- centre de primire în regim de urgen  si centre maternale, organiza ii private acreditate; fi a de
monitorizare trimestrial  întocmit  prin colectarea i centralizarea datelor de la prim riile din jude ul
Maramures , Inspectoratul de Poli ie al Jude ului, Agen ia Jude ean  de Presta ii Sociale, servicii din
Direc ia general ; raport lunar cu privire la copiii fugi i sau disp ru i din centrele de plasament i
organiza iile private acreditate;

Ø întocme te alte rapoarte i situa ii statistice solicitate de c tre institu ii publice;
Ø întocme te i transmite c tre Agen ia Jude ean  pentru Presta ii Sociale documenta ia necesar  în vederea

ob inerii aloca iei de stat pentru copii de c tre beneficiarii afla i în sistemul reziden ial;
Ø întocme te documentele necesare în vederea deschiderii conturilor bancare IBAN pentru beneficiarii

aloca iei de stat pentru copiii din sistemul reziden ial;
Ø colecteaz , centralizeaz i sintetizeaz  în baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking

Informational System), existent  la nivel na ional, informa iile cu privire la copiii ce beneficiaz  de
servicii oferite de c tre Direc ia general ;

Ø actualizeaza baza de date CMTIS privind situatia scolara  a copiilor si tinerilor care beneficiaza de o
masura de protectie speciala;

Ø elaboreaza situatia centralizata privind rezultatele scolare ale rezidentilor la finele semestrului I si al anului
scolar;

Ø solu ioneaz  peti iile repartizate de conducerea Direc iei generale;
Ø întocme te periodic situatii statistice privind salarizarea, num rul de personal, pe care le trimite D.G.F.P.

Maramures;
Ø orice alte sarcini incredintate de catre conducerea instutiei cu privire la activitatile specifice acestui

serviciu.
asigur  administrarea si între inerea site-ului Direc iei generale;
realizeaza culegerea de informatii (prin concursul celorlalte servicii ale DGASPC în vederea depunerii

acestora pe pagina WEB proprie);
organizeaz  arhitectura intranet conform necesit ii, în topologia cu routere i switchuri diagnosticând

echipamente sau sta ii de lucru;
asigur  buna functionare a statiilor de lucru din retea, precum si a celor independente, prin eliminarea

problemelor hardware si software care apar;
asigur  buna functionare a imprimantelor de retea;
rezolva  problemele ce apar prin extinderea retelei deja existente;
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centralizeaz  si rezolv  problemele legate de service-ul echipamentelor;
intocmeste partea tehnica a caietului de sarcini în cazul achizitiilor de tehnica de calcul si software si face

teste de verificare a bunei functionari a acestora;
participa la  avizarea tehnica a lucrarilor de hard a tehnicii de calcul;
colaboreaz  cu firme de specialitate în vederea asigur rii asisten ei tehnice necesare remedierii

disfunc ionalit ii sistemelor de calcul i serviciilor de transmisii date sau voce;
particip  la partea de analiz i implementare a infrastructurii hardware i software necesar  la nivelul

Direc iei generale.
exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei Generale.

4. 2. SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS SI SECRETARIATUL COMISIEI
2.1 COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS cu urm toarele atribu ii specifice:

Ø avizeaz  dispozi iile emise de c tre Directorul Executiv  al institu iei;
Ø acord  consulta ii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
Ø redacteaz  opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea institu iei;
Ø acord  asisten , consultan i reprezentare juridic  a institu iei în slujba c reia î i desf oar

activitatea;
Ø redacteaz  acte juridice, atest  identitatea p ilor, a con inutului i a datei actelor încheiate de c tre

institu ie;
Ø asigur  secretariatul tehnic al Colegiului director, întocme te hot rârile Colegiului director i le

comunic  serviciilor interesate;
Ø avizeaz i contrasemneaz  actele cu caracter juridic;
Ø verific  legalitatea actelor cu caracter juridic i administrativ trimise spre avizare;
Ø semneaz  la solicitarea conducerii institu iei, în cadrul reprezent rii, documentele cu caracter juridic

emanate de la conducerea institu iei;
Ø exprim  puncte de vedere în ceea ce prive te aplicarea i interpretarea actelor normative, în cazul unor

suri luate de c tre conducerea institu iei, sau la cererea compartimentelor dac  aceste solicit ri
privesc activitatea institu iei;

Ø întocme te r spunsuri din punct de vedere juridic la adrese i sesiz ri înregistrate la sediul institu iei;
Ø redacteaz i depune în  termen cererile de chemare în judecat , întocme te înt mpin ri si

interogatorii, formuleaz  apeluri, recursuri i face propuneri privind promovarea c ilor extraordinare
de atac în cauzele aflate pe rolul instan elor judecatore ti în care institu ia este parte;

Ø acord  asisten   juridic  gratuit  tuturor categoriilor de persoane protejate în conformitate cu
legisla ia în vigoare;

Ø informeaz  conducerea i compartimentele interesate cu privire la apari iile i modific rile legislative
aplicabile domeniului de activitate al institu iei;

Ø reprezint  în instan ele judec tore ti de toate gradele institu ia i Directorul acesteia, pe baza de
delega ie;

Ø avizeaz  contracte, conven iile i protocoalele încheiate de c tre institu ie cu alte persoane fizice sau
juridice;

Ø asigur  consultan  juridic  angaja ilor institu iei i îi informeaz  pe ace tia cu privire la noile apari ii
legislative sau modific ri aduse în domeniu;

Ø avizeaz  sau semneaz  acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum i semnatur  sa
aplicandu-se numai pentru aspectele stric juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronun
asupra aspectelor economice, tehnice sau de alt  natur  cuprinse în documentul vizat ori semnat de
acesta;

Ø prezint  informa ii cu privire la cazuistica în care institu ia este parte, în condi iile legii;
Ø redacteaz  prin operare P.C. toate actele i documentele care se refer  la activitatea compartimentului

juridic;
Ø îndepline te orice alte atribu ii dispuse de conducerea institu iei, în limitele competen elor legale;
Ø informeaz  conducerea Direc iei i efii de servicii despre nout ile legislative ap rute i care sunt

aflate în aria de interpretare a acestora.
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale;

2.2 COMPARTIMENT SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI AL COMISIEI DE
EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP cu urmatoarele atributii specifice:

Secretariatul Comisiei pentru Protec ia Copilului:
Ø asigur  întocmirea ordinii de zi a edin elor în baza propunerilor asisten ilor sociali i a altor persoane

îndrept ite;
Ø întocme te minuta cu propunerea m surii asistentului social pentru fiecare dosar;
Ø asigur  convocarea persoanelor interesate în fa a comisiei;
Ø asigur  consemnarea în procesul verbal de edin , a audierilor i dezbaterilor ce au loc în comisie i

prezint  datele de identificare ale copilului, ale persoanelor chemate în fa a comisiei pentru solu ionarea
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cazurilor, precum i a situa iei privind convoc rile acestora în baza registrului special de eviden  a
convoc rilor;

Ø asigur  redactarea, multiplicarea  i comunicarea hot rârilor i a anexelor acestora,  în conformitate cu
regulile procedurale (p rin i, copil mai mare de 10 ani, asistent maternal profesionist, familie de
plasament, Agen ia Jude ean  pentru Presta ii Sociale, centre de plasament, organisme private acreditate,
prim rii, servicii ale Direc iei generale);

Ø asigur  completarea dosarului copilului cu copii dup  hot râre i anexele aferente i îl înainteaz  în
vederea întocmirii fi ei de monitorizare;

Ø prime te i înregistreaz  în registrul general de intrare - ie ire a comisiei coresponden a acesteia;
Ø întocme te i transmite c tre Agen ia Jude ean  pentru Presta ii Sociale listele care cuprind copiii pentru

care au fost emise certificate de încadrare într-un grad de handicap;
Ø înregistreaz  în registre speciale de eviden   hot rârile privind m surile de protec ie special i separat

hot rârile privind încadrarea ntr-un grad de handicap i orientare colar /profesional ;
Ø înregistreaz  în registru special de eviden  a convoc rilor confirm rile de primire a scrisorilor

recomandate precum i procesele-verbale de îndeplinire a procedurii de convocare.
Ø  p streaz , conform nomenclatorului stabilit, actele comisiei;
Ø  exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap
 În rela ia cu comisia de evaluare, îndepline te urm toarele atribu ii:
Ø asigur  lucr rile de secretariat ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  Maramure
Ø asigur  transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, înso ite de raportul de evaluare complex  cu

propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complex ;
Ø transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi i data de desf urare ale edin elor, în baza

convocatorului semnat de pre edintele acesteia;
Ø ine eviden a desf ur rii edin elor;
Ø întocme te procesele-verbale privind desf urarea edin elor;
Ø convoac  in scris persoanele programate la Comisia Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
Ø redacteaz  certificatele de încadrare în grad de handicap i certificatele de orientare  profesional , în

termen de cel mult 3 zile lucr toare de la data la care a avut loc edin a;
Ø gestioneaz  registrul de procese-verbale si registrul de contestatii;
Ø primeste, inregistreaza  si comunica spre competenta solutionare Comisiei Superioare de Evaluare a

Persoanelor Adulte cu Handicap, cu posta militara, contestatiile privind incadrarea in grad de handicap a
persoanelor adulte impreuna cu dosarele acestora;

Ø transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de  evaluare, adic
certificatul de încadrare în grad  de handicap, programul individual de reabilitare i integrare social i
certificatul de orientare profesional ;

Ø redacteaz  alte documente eliberate de comisia de evaluare;
Ø îndepline te orice alte atribu ii stabilite, în condi iile  prev zute de lege, de directorul general adjunct al

DGASPC Maramure ;
În rela ia cu serviciul de evaluare complex  îndepline te urm toarele atribu ii:
Ø preia dosarele solicitantilor de la Serviciul de evaluare complex  a persoanei adulte cu handicap si verifica

existenta in ele a documentelor prevazute de lege ;
Ø înregistreaz  în registrul propriu de eviden  dosarele persoanelor cu handicap solicitante;
Ø redacteaz  alte documente solicitate de serviciul de evaluare complex ;

În rela ia cu persoanele care solicit  încadrarea în grad de handicap îndepline te  urm toarele atribu ii:
Ø informeaz  persoanele solicitante cu privire la  documentele necesare in dosarul ce se va depune in vederea

încadrarii în grad de handicap;
Ø inmâneaz /transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de Comisia de Evaluare a

Persoanelor Adulte cu Handicap, adic  certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de
reabilitare i integrare social i certificatul de orientare profesional , precum i alte documente eliberate de
Comisie în termenul prev zut de legisla ie;

Ø ofer  informa ii privind condi iile de admitere într-un centru pentru persoane adulte cu handicap;
Ø preia cererile persoanelor care solicit  admiterea într-un centru reziden ial pentru adul i, înso ite de actele

prev zute în legisla ia în vigoare.Cererile, împreun  cu documentele  prevazute si le depune la Comisia de
Evaluare în maxim 5 zile de la înregistrare;

Ø Îndepline te orice alte atribu ii stabilite, în condi iile prev zute de lege, sau de eful  serviciului;
Ø In caz de absenta a sefului de serviciu, acesta va fi inlocuit de regula de un consilier juridic; in caz de

absenta a unui consilier juridic, acesta  va fi inlocuit numaide un alt consilier juridic; in cazul absentei
secretarului de comisie, acesta  va fi inlocuit numai de un alt secretar de comisie de la adulti sau de la copii,
in functie de posibilitati;

5. 3. COMPARTIMENTUL AUDIT, cu urm toarele atribu ii specifice:
Ø elaboreaz  norme metodologice specifice Direc iei generale, cu avizul Consiliului Jude ean

Maramures;



14

Ø elaboreaz  proiectul Planului anual de audit public intern;
                          Auditeaza cel putin o data la 3 ani urmatoarele:

§ angajamentele bugetare si legale din care deriva  direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv
din fondurile comunitare;

§ platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
§ vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al Directiei

generale si unitatilor subordonate;
§ concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al Directiei generale si unitatilor

subordonate;
§ constituirea veniturilor publice;
§ alocarea creditelor bugetare;
§ sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

Ø notifica structura care va fi auditata cu 15 zile inainte de declansarea misiunii de audit;
Ø notifica tematica in detaliu, programul comun de cooperare, precum si perioadele in care se realizeaza

interventiile la fata locului;
Ø la sfarsitul fiecarei misiuni intocmeste proiectul de raport de audit public intern care reflecta cadrul

general, obiectivele, constatarile, concluziile si recomandarile;
Ø organizeaza reuniunea de conciliere cu structura auditata in cadrul careia se analizeaza constatarile si

concluziile in vederea acceptarii recomandarilor formulate;
Ø trimite raportul de audit public intern finalizat, impreuna cu rapoartele concilierii,  conducatorului

Directiei generale;
Ø pastreaza secretul de serviciu;
Ø efectueaz  activit i de audit public intern pentru a evalua dac  sistemele de management financiar i

control ale Direc iei generale sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,
economicitate, eficien i eficacitate;

Ø raporteaz  directorului general periodic constat rile, concluziile i recomand rile rezultate din
activit ile sale de audit;

Ø elaboreaz  Raportul anual al activit ii de audit public intern;
Ø în cazul identific rii unor iregularit i sau posibile prejudicii, raporteaz  imediat directorului general al

Direc iei generale i structurii de control intern abilitate;
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

6. 4. BIROU  ADOP II cu urm toarele atribu ii specifice:
Ø ofer  persoanei/familiei care î i exprim  inten ia de a adopta informa ii complete despre procedura de

atestare, preg tire, precum i despre serviciile de sprijin existente;
Ø ofer  servicii de informare, sprijin, evaluare i preg tire a familiei poten ial adoptatoare;
Ø realizeaz  evaluarea familiei/persoanei în vederea ob inerii atestatului;
Ø organizeaz  programe de preg tire i consiliere pentru familiile/persoanele poten ial adoptatoare;
Ø particip  în calitate de formator la preg tirea familiilor/persoanelor poten ial adoptatoare;
Ø întocme te raportul final i face recomand ri Directorului general al Direc iei generale cu privire la

eliberarea sau neeliberarea atestatului de persoan /familie apt  s  adopte;
Ø ine eviden a persoanelor/familiilor atestate în vederea adop iei;
Ø identific  cea mai potrivit  persoan /familie adoptatoare pentru copil, analizând cu prioritate

posibilitatea încredin rii copilului în vederea adop iei unei rude din familia extins , asistentului
maternal profesionist unde se afl  copilul ori unei alte persoane sau familii la care copilul se afl  în
plasament sau unei persoane/familii atestate cu domiciliul în jude ul Maramures i aflate în eviden a
O.R.A;

Ø în cazul în care nu s-a identificat în termenul prev zut de lege o persoan  /familie adoptatoare, solicit
de la O.R.A lista centralizat  la nivel na ional a persoanelor /familiilor adoptatoare i înscrise în
Registrul Na ional pentru Adop ii în vederea select rii persoanei/familiei potrivite pentru copil;

Ø realizeaz  procesul de potrivire între copil i familia poten ial adoptatoare;
Ø determin  compatibilitatea copil – familie poten ial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorin elor

i opiniilor exprimate de acesta;
Ø ofer  servicii de informare i sprijin familiei biologice la exprimarea de c tre aceasta a

consim mântului la adop ie;
Ø informeaz  copilul în raport cu vârsta i capacitatea lui de în elegere despre p rin ii adoptivi i familia

acestora i îl preg te te înaintea mut rii la familia adoptatoare;
Ø asigur  sprijinul necesar i informarea copiilor afla i în eviden a sa, opinia lor fiind consemnat i luat

în considerare în raport cu vârsta i capacitatea de în elegere;
Ø informeaz i sus ine persoanele/familiile atestate pe parcursul procesului de potrivire, a perioadei de

încredin are în vederea adop iei precum i dup  încuviin area adop iei;
Ø urm re te evolu ia copilului i a rela iilor dintre acesta i persoana/familia c reia i-a fost încredin at în

vederea adop iei, întocmind în acest sens rapoarte bilunare;
Ø întocme te raportul final referitor la evolu ia rela iilor dintre copil i adoptatori pe care îl înainteaz
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instan ei în vederea solu ion rii cererii de încuviin are a adop iei;
Ø desf oar  activit i de informare i promovare a adop iei na ionale (prin mass-media, pliante,

materiale promo ionale);
Ø asigur  urm rirea i monitorizarea evolu iei copilului i a rela iilor dintre acesta i p rin ii s i adoptivi

pe întreaga perioad  prev zut  de lege dup  încuviin area adop iei i întocme te rapoarte trimestriale;
Ø asigur  servicii de sprijin, consiliere i asisten  familiilor adoptatoare, copiilor adopta i i familiilor

biologice;
Ø ine eviden a copiilor al c ror plan individualizat de protec ie stabile te ca finalitate adop ia intern i

pentru care Instan a judec toreasc  a încuviin at deschiderea procedurii adop iei interne i a adop iilor
încuviin ate supuse perioadei obligatorii de urm rire post-adop ie;

Ø transmite la O.R.A., în vederea lu rii în eviden  în Registrul Na ional de Adop ii, toate informa iile cu
privire la persoanele/familiile atestate, deschiderea procedurii adop iei na ionale, încredin rile în
vederea adop iei i adop iile încuviin ate de instan a judec toreasc ;

Ø colaboreaz  cu institu ii/autorit i cu atribu ii în procedura adop iei.
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

7. 5.  BIROUL RESURSE UMANE cu urm toarele atribu ii specifice:
Ø asigur  angajarea, stabilirea nivelului de salarizare, promovarea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. i a

unit ilor subordonate, precum i  întocmirea contractelor individuale de munc  , actelor aditionale
Ø în temeiul propunerilor efilor de servicii, ale efilor centrelor subordonate, precum i ale conducerii

institu iei, întocme te  organigrama, centralizatorul, statele de func ii ale D.G.A.S.P.C. Maramures,
documentatia necesara obtinerii avizului A.N.F.P si le prezinta spre aprobare Colegiului Director.

Ø coordoneaz i monitorizeaz  procesul de evaluare a performan elor profesionale ale personalului
contractual din cadrul aparatului propriu din cadrul D.G.A.S.P.C. i unit ilor subordonate

Ø primeste fisele de post de la conducere, sefii de servicii , sefii centrelor si le p streaz  în dosarul de
personal ;

Ø asigur  toate lucr rile privind eviden a i modific rile raporturile de munc  ale  personalului, pension ri,
posturi vacante, organizarea concursurilor, eviden a concediilor de odihn  pentru aparatul propriu al
D.G.A.S.P.C., precum i eviden a concediilor f  plat , a concediilor medicale,absente nemotivate pentru
intreaga structura a D.G.A.S.P.C.

Ø întocmeste lucr rile necesare pentru numirea în func ii publice, încetarea raporturilor de serviciu,
încadrarea, promovarea, transferarea, deta area, mutarea, numirea temporar  cu delega ie în functia
publica de conducere, pe care  le transmite si la ANFP,

Ø întocme te i gestioneaz  dosarele de personal, atât pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C., cât i pentru
unit ile subordonate,

Ø asigur  p strarea, eviden a, întomirea, completarea dosarelor profesionale ale func ionarilor publici ;
Ø completeaz i actualizeaz  Registrul unic de Eviden  a Salaria ilor în format electronic i transmiterea

acestuia c tre Inspectoratul Teritorial de Munca ;
Ø ine evidenta func iilor publice si a func ionarilor publici conform machetelor elaborate de A.N.F.P. si le

transmite in timp util;
Ø asigur  constituirea unei baze de date referitoare la func iile publice i func ionarii publici din aparatul

propriu;
Ø centralizeaz  declara iile de avere i de interese ale func ionarilor publici, i le comunic  A.N.I. conform

legisla iei specifice;
Ø la propunerea efilor de servicii, întocme te Planul anual de ocupare pentru func ionarii publici, pe care îl

transmite la ANFP;
Ø organizeaz i asigur  procedurile legate de depunere a jur mântului de c tre func ionarii publici conform

legislatiei in vigoare;
Ø organizeaz  concursurile pentru ocuparea posturilor vacante conform legisla iei în vigoare;
Ø asigur  secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante i a celor de solu ionare a

contesta iilor;
Ø gestioneaz  carnetele de munc  ale personalului contractual, func ionarilor publici din cadrul

D.G.A.S.P.C. i a unit ilor din subordine i efectueaz  toate opera iunile stabilite prin lege;
Ø întocme te foaia de prezen  colectiv  pentru aparatul propriu al Directiei Generale si verifica foaia

colectiva de prezenta pentru personalul subunitatilor din subordinea D.G.A.S.P.C. Maramures si le
avizeaza;

Ø centralizeaz  propunerile privind perfec ionarea personalului, a func ionarilor publici înaintate de efii
serviciilor/ efii centrelor i, împreun  cu Serviciul Managementul Calit ii Serviciilor Sociale, propune
spre aprobare, planul anual de perfec ionare a func ionarilor publici i a personalului contractual din cadrul
D.G.A.S.P.C. i a unit ilor din subordine;

Ø face propuneri în leg tur  cu  participarea la cursuri conform planului de perfectionare aprobat ;
Ø verific  sesiz rile repartizate i le rezolv  în termenele legale;
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Ø  realizeaza evaluarea posturilor din statul de functii aprobat anual in vederea stabilirii functiei angajatului
si a nivelului salariului de baza pentru functionarii publici si a salariului de baza  intre limite pentru
personalul contractual , conform actelor normative in vigoare;

Ø propune masuri de imbunatatire a structurii organizatorice a Directiei generale;
Ø intocmeste situatii lunare privind posturile vacante;
Ø colaboreaza cu managerii de caz care raspund de asistenta maternala si compartimentul secretariatul CPC

pentru operarea la timp si corect a modificarilor aparute in legatura cu asistentii maternali profesionisti,
respectiv: atestari, reatestari, plasamente si incetari plasamente copii, in vederea stabilirii sau sistarii
sporului pentru doi copii sau copilului cu handicap;

Ø analizeaza si face propuneri pentru promovari si avansari in grade/trepte profesionale superioare pentru
functionarii publici si personalul contractual al directiei generale, urmarind respectarea prevederilor legale
in vigoare;

Ø particip  la controalele tematice la unit ile din subordine, în baza deleg rii de c tre Directorul General al
institu iei,

Ø organizeaz , planific , controleaz i îndrum  activitatea de sanatate si securitate in munca, în
conformitate cu actele normative în vigoare;

Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

8. 6. COMPARTIMENT STRATEGII, PROGRAME, PROIECTE ÎN DOMENIUL ASISTEN EI
SOCIALE I RELA IA CU ORGANIZA IILE NEGUVERNAMENTALE cu urm toarele atribu ii
specifice:
Ø Identific  surse de finan are interne i externe pentru programe i proiecte destinate cre terii calit ii

serviciilor destinate asisten ei sociale i protec iei copilului;
Ø Elaboreaz  programe i proiecte cu finan are intern i extern  pentru implementarea strategiilor i a

planurilor de ac iune;
Ø spunde de implementarea programelor i proiectelor cu finan are extern ;
Ø Monitorizeaz  implementarea programelor i proiectelor implementate;
Ø Încheie protocoale de colaborare i parteneriate între Direc ia General i alte institu ii publice, private,

ONG, implicate în derularea de programe i proiecte pentru care se solicit  finan are i urm re te
respectarea acestora;

Ø Întocme te rapoarte de activitate, analize comparative, planuri de m suri i planuri de implementare a
obiectivelor programelor, proiectelor i strategiilor în domeniu;

Ø Elaboreaz  instrumente de lucru privind programele, proiectele i strategiile DGASPC,
Ø Elaboreaz  studii i rapoarte i informeaz  Colegiul Director cu privire la stadiul elabor rii/implement rii

de programe, proiecte;
Ø Sprijin  serviciile din cadrul Direc iei Generale în realizarea i implementarea de programe, proiecte,

asigurând acestora consultan i îndrumare metodologic ;
Ø Men ine leg tura permanent  cu serviciile din cadrul Direc iei Generale pentru identificarea nevoilor,

actualizarea obiectivelor i m surilor propuse în strategii i planuri de m suri;
Ø Realizeaz  împreun  cu serviciul de specialitate din cadrul Direc iei Generale estimarea sumelor necesare

realiz rii unor obiective noi i sus inerii celor în curs de implementare;
Ø Exercit  alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei Generale;
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale;
Ø Informeaza persoanele care solicita desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul D.G.A.S.P.C.

Maramures in legatura cu demersurile necesare si prezinta specificul activitatii institutiei ( a locatiilor din
subordine );

Ø elaboreaza documentele pentru persoanele care solicita desfasurarea activitatilor de voluntariat in cadrul
D.G.A.S.P.C.  Maramures ;

Ø monitorizeaza activitatile voluntarilor din cadrul locatiilor aflate in subordinea D.G.A.S.P.C.  participand
la actiunile acestora ;

Ø organizeaza si monitorizeaza activitatea studentilor care desfasoara practica de specialitate in cadrul
D.G.A.S.P.C. sau in locatiile din subordine, mentinand in permanenta legatura cu profesorul coordonator
de practica;

Ø incheie parteneriate de colaborare intre D.G.A.S.P.C. si unitatile de invatamant, asociatii, fundatii privind
implementarea proiectelor educative, dupa consultarea cu reprezentantii oficiului juridic din cadrul
institutiei;

Ø colaboreaza cu institutiile de invatamant in vederea solutionarii problemelor scolare privind copiii care
beneficiaza de o masura de protectie;

Ø colaboreaza cu sefii de centre la elaborarea si implementarea proiectelor educative la nivelul D.G.A.S.P.C.
sau in parteneriat cu alte institutii;

Ø informeaza conducerea D.G.A.S.P.C. Maramures cu privire la programele de finantare ale serviciilor
sociale de catre autoritati/institutii guvernamentale/ONG-uri;
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Ø colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si
protectiei copilului ;

Ø asigura intocmirea “revistei presei” locale si centrale si sesizeaza compartimentele in masura sa
solutioneze situatiile cu potential conflictual semnalate de mass-media;

9. 7. COMPARTIMENT COMUNICARE, REGISTRATURA , RELATII CU PUBLICUL SI EVALUARE
INITIALA cu urm toarele atribu ii specifice:
Ø asigur  preluarea, înregistrarea în ordine cronologic  a documentelor in Registrul de intrare-iesiri a

D.G.A.S.P.C.
Ø asigur  transmiterea acestora, în temeiul repartiz rii documentelor de c tre conducerea institu iei, prin

mapele de corespondenta ale serviciilor / centrelor i evidentierea lor in Registru;  In acest scop directorii
generali adjuncti si sefii de serviciu vor prelua pe baza de semnatura proprie documentele repartizate
acestora spre solutionare.

Ø transmite coresponden a serviciilor / centrelor pe semn tur  ;
Ø asigur  preluarea faxurilor / apelurilor telefonice si directionarea lor;
Ø spunde de solu ionarea în termenul legal a peti iilor repartizate de conducerea Direc iei Generale, cu

respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor, cu modificarile si completarile aduse prin Legea de aprobare nr. 233/2002;

Ø asigur  rela ia institu iei cu presa ;
Ø asigura activitatea specializata a purtatorului de cuvant in relatia cu mass-media;

- furnizeaz  ziari tilor, prompt i complet, orice informa ie de interes public care prive te
activitatea DGASPC, dup  consultarea directorului general;

- informeaz  în timp util i asigur  accesul ziari tilor la activit ile i ac iunile de interes public
organizate de DGASPC;

- asigur  periodic sau ori de cite ori este nevoie prezentarea informa iilor de interes public imediat,
difuzarea de comunicate, inform ri de pres , organizeaz  conferin e de pres , interviuri sau
briefinguri;

- difuzeaz  ziari tilor dosare de pres  legate de evenimentele sau activit ile DGASPC;
- acorda acreditare reprezentantilor mass-media.

- prime te i înregistreaz  cereri, realizeaz  o evaluare primar  a solicit rii i stabile te dac  informa ia
solicitat  este o informa ie comunicat  din oficiu, furnizat  la cerere sau exceptat  de la liberul acces;

Ø prime te solicit rile privind informa iile de interes public;
Ø identific i actualizeaz  informa iile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii;
Ø asigur  rezolvarea solicit rilor privind informa iile de interes public, organizarea i func ionarea punctului

de informare -  documentare;
Ø asigura publicarea informatiilor de interes public care privesc activitatea institutiei;
Ø asigur  evaluarea ini ial   a solicit rilor adresate direct DGASPC, cu excep ia situa iilor în care este

necesar  interven ia în regim de urgen  a compartimentelor de specialitate;
Ø verific  dac  situa ia semnalat  este cunoscut  de autoritatea local  de la domiciliul copilului i dac  se

afl  în derulare un Plan de servicii i presta ii sunt oferite la nivel local pentru prevenirea separ rii
copilului de familia natural ;

Ø solicit  autorit ii locale competente, în situa ia în are cazul nu a fost depistat ca i caz cu risc  la acest
nivel, intocmirea i implementarea Planului de servicii pentru prevenirea separ rii copilului de familia
natural /l rgit ;

Ø în situa ia în care planul de servicii  a fost întocmit i implementat dar a e uat i autoritatea local  solicit
instituirea plasamentului, cazul va fi confirmat ca fiind de competen a DGASPC ;

Ø tine evidenta tuturor solicitarilor directe, semnalarile,referirile,de la nivelul DGASPC, urmand ca toate
cazurile confirmate sa fie referite in timp util, serv.Monitorizare pentru inregistrare in CMTIS (sistemul
informatizat de monitorizare) ;

Ø asigur , la cerere, consultan  de specialitate gratuit  privind acordarea serviciilor, m surilor i
presta iilor de asisten  social  în domeniul protec iei familiei i a drepturilor copilului; colaboreaz  cu
alte institu ii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

10. 8. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALIT II SERVICIILOR SOCIALE, cu
urm toarele atribu ii specifice:
Ø planific i coordoneaz  activitatea de elaborare/revizuire a documenta iei Sistemului de Management al

Calit ii (manualul calit ii, procedurile cerute de standarde, instrumente de lucru standardizate,
instruc iuni de folosire)

Ø evalueaz , revizuie te i propune recomand ri pentru îmbun irea practicilor curente conform
standardelor de calitate;

Ø elaboreaz  instrumente de lucru privind evaluarea respect rii standardelor de c tre serviciile sociale ale
Direc iei generale;
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Ø realizeaz  periodic evaluarea i monitorizarea modului în care sunt respectate standardele de c tre
serviciile sociale din aparatul propriu i de c tre centrele din subordinea Direc iei generale;

Ø întocme te rapoarte de evaluare cu recomand ri de îmbun ire a activit ii serviciilor sociale evaluate în
vederea cre terii calit ii serviciilor furnizate beneficiarilor;

Ø asigur  comunicarea, pe orizontal i vertical , cu serviciile sociale din aparatul propriu al Direc iei
generale i cu centrele din structura acesteia, cu privire la rezultatele evalu rii respect rii standardelor;

Ø adapteaz i transmite informa ia în vederea elabor rii Metodologiilor de organizare i func ionare,
conform standardelor minime obligatorii, precum i a procedurilor de acordare a serviciilor sociale,
conform standardelor generale calitate;

Ø colaboreaz  cu efii centrelor/complexelor din subordinea Direc iei generale la elaborarea Normelor
interne de func ionare, precum i cu sefii centrelor pentru adul i, la solicitarea acestora, la elaborarea
Regulamentelor de ordine interioar , conform legisla iei în vigoare;

Ø elaboreaz i modific , ori de câte ori apar modific ri în structura organizatoric  a Direc iei generale,
Regulamentele de organizare i func ionare i Regulamentele de Ordine Interioar  ale Direc iei generale,
respectiv ale unit ilor aflate în subordinea sa, conform legisla iei în vigoare;

Ø elaboreaz  documenta ia privind acreditarea serviciilor sociale furnizate de Direc ia general ;
Ø elaboreaz  documenta ia privind licen ierea serviciilor sociale furnizate în domeniul protec iei copilului de

Direc ia general i a documentelor privind avizarea de c tre DGPPH din cadrul MMFPS a centrelor de
adul i nou înfiin ate;

Ø întocme te rapoarte de activitate trimestriale privind respectarea standardelor generale de calitate,  pe
tipuri de servicii acreditate i le transmite Agen iei Jude ene de Presta ii Sociale;

Ø întocme te rapoarte de activitate privind respectarea standardelor generale de calitate i le transmite
institu iilor solicitante;

Ø elaboreaz  instrumente de lucru în vederea asigur rii, într-un mod unitar a serviciilor sociale în cadrul
centrelor din subordinea Direc iei generale, prin consultarea serviciilor specializate din cadrul Directiei;

Ø asigur  analizarea i solu ionarea sesiz rilor i reclama iilor cu privire la respectarea drepturilor
beneficiarilor afla i în unit ile din subordinea Direc iei generale;

Ø elaboreaz i monitorizeaz  protocoalele de colaborare i parteneriatele incheiate  între Direc ia general
i alte institu ii publice, private, ONG-uri, implicate în furnizarea de servicii sociale;

Ø spunde de solu ionarea în termenul legal a peti iilor repartizate de c tre conducerea institu iei , cu
raportare la serviciile de calitate;

Ø împreun  cu Biroul Resurse umane  întocme te i propune spre aprobare Planul anual de perfec ionare a
func ionarilor publici i a personalului contractual din cadrul Direc iei generale i a unit ilor din
subordine;

Ø coordoneaz  procesul de instruire în domeniul managementului calit ii (stabilirea temelor de instruire in
întocmirea materialului, efectuarea efectiv  a instruirii si evaluarea procesului de instruire în domeniul
managementul calit ii serviciilor sociale;

Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

11. 9. COMPARTIMENTUL DE INTERVENTIE IN REGIM DE URGENTA IN DOMENIUL
ASISTENTEI SOCIALE , IN CADRUL ACESTUIA SE ORGANIZEAZA SI FUNCTIONEAZA
TELEFONUL PENTRU SEMNALAREA CAZURILOR DE URGENTA

12. cu urm toarele atribu ii specifice in domeniul protectiei copilului:
Ø echipa mobila  compus  din cel pu in unul din consilierii cu studii superioare socio-umane din cadrul T.C.

i un poli ist se deplaseaz  în teren pentru evaluarea preliminar i interven ie în situa iile de urgen ;
Ø solicit  dup  caz ambulan a, poli ia sau procuratura pentru interven ia în regim de urgen ;
Ø prime te semnal rile cu privire la situa iile de urgenta, asigur  consilierea telefonic  în aceste situa ii i

intervine prompt în cazurile urgente prin intermediul echipei mobile;
Ø asigur  verificarea informa iilor primare i culegerea datelor suplimentare din teren;
Ø evalueaz  nevoile imediate ale clientului i poten ialul de risc privind expunerea copilului/adultului  la

A/N/E;
Ø evalueaza cognitiv, subiectiv-emotional, comportamental si personalitatea copiilor abuzati, evalueaza

contextul familial, profesional, social, economic si cultural in care se manifesta abuzul asigur  asisten a i
consilierea psiho-sociala copilului i familiei (sus inere emo ional ) pe parcursul interven iei de urgen ;

Ø în urma analizei i evalu rii preliminare orienteaz  beneficiarul (victimele violen ei domestice i agresor)
tre institu iile, serviciile i compartimentele abilitate în vederea dep irii situa iei de criz ;

Ø consilierii furnizeaza informatii adecvate nevoilor beneficiarilor si ii indruma catre serviciile
corespunzatoare;

Ø întocme te planul de ac iune în func ie de nevoile copilului i ale familiei acestuia;
Ø asigura informarea si educarea parintilor cu privire la drepturile si obligatiile lor, asigura consiliere si

terapie suportiva copiilor abuzati asigura managementul conflictului, mediere si negociere,analizeaz
riscurile pe care le implic  fiecare alternativ  de solu ionare a cazului;
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Ø solicit  SPAS-urilor locale din prim rii elaborarea de anchete sociale i planul de servicii, astfel încât în
final s  se poat  stabili cu exactitate dac  copilul a beneficiat de o m sur  de protec ie;

Ø asigur  respectarea opiniei copilului, în rela iile cu acesta, în luarea deciziilor ce-l privesc;
Ø asigur  clien ilor asisten i consiliere pentru dep irea situa iilor de criz i solu ionarea adecvat  a

cazurilor expuse sau semnalate de c tre ace tia;
Ø dezvolt  activit i de informare i promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copilului expu i

la A/N/E;
Ø ofer  servicii de consilierea gravidei/ mamei înainte i dup  actul na terii;
Ø asigur  preluarea copilului în eviden a DGASPC, precum i monitorizarea acestor cazuri;
Ø particip  prin personalul angajat, la întocmirea documenta iei pentru preluarea copilului în sistemul de

protec ie;
Ø întocmeste procese verbale de constatare a p sirii copilului, în termen de 5 zile de la sesizarea f cut  de

tre unitatea sanitar , proces verbal semnat de reprezentantul poli iei i al unit ii sanitare;
Ø în cazul în care nu este posibil  identificarea mamei, transmite serviciului public de asisten  social

dosarul cuprinzând certificatul medical constatator al na terii, procesul verbal de constatare a p sirii
copilului, dispozi ia de plasament în regim de urgen i r spunsul poli iei cu rezultatul verific rilor
efectuate  pentru a face demersurile  în vederea înregistr rii na terii copilului;

Ø ofer  servicii de consiliere i sprijin a mamelor, în situa ia în care sunt identificate, în realizarea
demersurilor legate la întocmirea actului de na tere;

Ø colaboreaz  cu unit ile sanitare în vederea prevenirii abandonului;
Ø colaboreaz  cu Compartiment management de caz pentru asistenti maternali pentru identificarea unui

AMP pentru copilul p sit;
Ø ofer  servicii de informare la AMP cu privire la situa ia social i medical  a copilul care urmeaz  a fi

preluat din unitatea sanitar  în plasament în regim de urgen ;
Ø propune stabilirea m surii de plasament în regim de urgen  la un asistent maternal profesionist dac  starea

de s tate a copilului permite externarea iar mama nu a fost identificat ;
Ø asigur  preluarea de urgen  a copilului în sistemul  de protec ie, pe baza sesiz rii unit ii sanitare în care a

fost abandonat copilul;
Ø în baza plasamentului în regim de urgen  stabilit prin decizia directorului general, intreprinde m surile

necesare g zduirii copilului în urma evalu rii situa iei ini iale a acestuia;
Ø colaboreaz , dup  caz, cu Serviciul management de caz pentru copii, respectiv înainteaz  dosarul ini ial al

copilului pentru desemnarea unui manager de caz, în cazul în care pentru copil a fost instituit plasamentul
în regim de urgen  la asistent maternal profesionist, într-un centru de tip reziden ial sau la rude;

Ø dup  caz, colaboreaz  cu salvarea, poli ia sau SPAS local pentru interven ia în regim de urgen ;
Ø ofer  servicii de asisten i consiliere copilului, dup  caz, pe parcursul interven iei în regim de urgen ;
Ø asigur  verificarea informa iilor primare i culegerea datelor suplimentare din teren;
Ø colaboreaz  cu serviciile din cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului

Maramures, precum i cu alte institu ii publice în domeniul asisten ei sociale pentru prevenirea separ rii
copilului de familie, respectiv men inerea leg turilor dintre copil i p rin i;

Ø ofer  servicii de informare i preg tire a asisten ilor sociali din unit ile sanitare cu privire la
instrumentarea cazurilor care prezint  risc de abandon al copilului;

Ø dezvolt  activit i de informare i promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor cu risc de
sire;

Ø anunt  SPAS din subordinea consiliului local din comunitatea de unde provine copilul pentru întocmirea
Planului de Servicii, în vederea prevenirii separ rii copilului de familie

Ø asigur  asisten i consilierea psihologic  pentru dep irea situa iilor de criz i solu ionarea adecvat  a
cazurilor expuse sau semnalate de c tre clien i;

Ø evalueaz  aria cognitiv , comportamental i subiectiv-emo ional  a copiilor;
Ø urm re te analizarea unor aspecte psihologice specifice familiilor dezorganizate;
Ø evalueaz  contextul familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifest  problemele

psihologice ale copiilor în situa ii de risc i a familiilor acestora;
Ø intervine în managementul conflictului, mediaz  aceste situa ii conflictuale i asigur  consiliere suportiv ;
Ø ofer  servicii de consiliere psihologic  copiilor abuza i fizic, emo ional i sexual, neglija i i exploata i;
Ø asigur  consilierea primar i asisten a victimelor violen ei domestice i a familiilor dezorganizate;
Ø prime te sesiz rile cu privire la situa iile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;
Ø asigur  consilierea telefonic  în aceste situa ii i se deplaseaz  pe teren, prin intermediul unei echipe

mobile, pentru evaluare i interven ie;
Ø evalueaz  riscul, nevoile imediate ale clientului i poten ialul risc privind expunerea copilului la situa ii de

abuz, neglijare i exploatare;
Ø ofer  sprijin i consilere copiilor i familiilor acestora care se afl  în dificultate;
Ø utilizeaz  tehnici specifice de consiliere;
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iei conducerii Direc iei.
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Telefonul copilului are ca obiectiv, corectitudinea datelor, informa iilor si propunerilor cuprinse în Raportul de
evaluare ini ial , Fi a de semnalare obligatorie si evaluare ini iala, Minuta întâlnirii precum i de con inutul altor acte
întocmite de personalul specializat;
Ø Respect  legisla ia în vigoare în domeniul protec iei copilului;
Ø asigur  interven ie de scurt  durat  în scopul prevenirii, remiterii sau asist rii problemelor emo ionale,

cognitive i comportamentale ale copiilor;
Ø asigur  asisten i consilierea psihologic  pentru dep irea situa iilor de criz i solu ionarea adecvat  a

cazurilor expuse sau semnalate de c tre clien i;
Ø evalueaz  aria cognitiv , comportamental i subiectiv-emo ional  a copiilor;
Ø urm re te analizarea unor aspecte psihologice specifice familiilor dezorganizate;
Ø evalueaz  contextul familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifest  problemele

psihologice ale copiilor în situa ii de risc i a familiilor acestora;
Ø intervine în managementul conflictului, mediaz  aceste situa ii conflictuale i asigur  consiliere suportiv ;
Ø ofer  servicii de consiliere psihologic  copiilor abuza i fizic, emo ional i sexual, neglija i i exploata i;
Ø asigur  consilierea primar i asisten a victimelor violen ei domestice i a familiilor dezorganizate;
Ø prime te sesiz rile cu privire la situa iile de abuz, neglijare, exploatare a copilului;
Ø asigur  consilierea telefonic  în aceste situa ii i se deplaseaz  pe teren, prin intermediul unei echipe mobile,

pentru evaluare i interven ie;
Ø evalueaz  riscul, nevoile imediate ale clientului i poten ialul risc privind expunerea copilului la situa ii de

abuz, neglijare i exploatare;
Ø ofer  sprijin i consilere copiilor i familiilor acestora care se afl  în dificultate;
Ø utilizeaz  tehnici specifice de consiliere;
Ø realizeaz  o baza de date opera ional  cu informa ii despre serviciile comunitare pentru copil i familie;
Ø ofer  informa ii i servicii adecvate nevoilor clien ilor, precum i recomand ri pentru solu ionarea situa iilor

care i-au determinat s  apeleze Telefonul Copilului;
Ø identific  situa iile copiilor exploata i prin munc , monitorizeaz i stabile te solu ii pentru rezolvarea acestor

cazuri;
Ø promoveaz  activitatea de la Telefonul Copilului (pliante, bro uri) în vederea inform rii comunit ii;
Ø sesizeaz  cazurile de abuz, neglijare i exploatare, celorlalte institu ii ale statului competente;
Ø propune instituirea m surii de plasament în regim de urgen  a copilului abuzat, neglijat, exploatat  i pentru

care nu s-a putut identifica o alt  alternativ ;
Ø întocme te statistici cu privire la cazurile de abuz, neglijare i exploatare a copiilor;
Ø utilizeaz  instrumente de evaluare prin care se estimeaz  nevoile imediate ale clientului, riscul i gravitatea

situa iei;
Ø colaboreaz  cu celelalte servicii din cadrul institu iei precum i cu autorit ile administra iei locale i centrale;
Ø dezvolt  activit i de informare i promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expu i la

abuz, neglijare i exploatare;
Ø dispune de o echip  mobil  care se deplaseaz  în teren pentru evaluare i interven ie în situa iile de urgen ;
Ø anun  SPAS din subordinea consiliului local din comunitatea de unde provine copilul pentru întocmirea

Planului de Servicii, în vederea prevenirii separ rii copilului de familie;

13.cu urm toarele atribu ii specifice in domeniul protectiei adultului:
• identific  situa iile de risc i stabile te m suri de preven ie i reinser ie a persoanelor, în mediul familial

natural i în comunitate;
• asigur  prin instrumente i activit i specifice asisten ei sociale prevenirea i combaterea situa iilor ce implic

risc crescut de marginalizare i excludere social , cu prioritate a situa iilor de urgen ;
• elaboreaz  planurile individualizate privind m surile de asisten  social  pentru prevenirea sau combaterea

situa iilor de risc social, inclusiv interven ii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum i
pentru persoanele cu probleme psihosociale; dup  caz, colaboreaz  cu salvarea, poli ia sau procuratura pentru
interven ia în regim de urgen ;

• asigur  asisten i consilierea adultului pe parcursul interven iei de urgen ;
• asigur  sus inerea emo ional , prelucrarea traumei i a consecin elor acesteia, precum i capacitatea clien ilor

pentru ob inerea schimb rilor necesare adapt rii la mediul de via ;
• asigur  verificarea informa iilor primare i culegerea datelor suplimentare din teren;
• întocme te planul de ac iune, în func ie de nevoile adultului, resursele sale i, ale familiei acestuia, analizarea

riscurilor pe care le implic  fiecare alternativ  de solu ionare a cazului;
• asigur  implementarea strategiei de lucru prin elaborarea de anchete sociale, realizarea demersurilor

corespunzatoare, c tre institu ia de asisten  social  pe de raza jude ului în care a fost g sit adultul;
• asigur  monitorizarea cazului i analiza rezultatelor; preluarea cazurilor sesizate de persoane fizice, jurice,

speciali ti din cadrul Direc iei generale i alte institu ii;
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• elaborarea strategiei de interven ie, cu urm toarele etape: consiliere, lucru individual, lucru cu familia,
sensibilizarea i implicarea comunit ii i a factorilor de risc, prevenirea comportamentului delicvent i
sensibilizarea opiniei publice;

• prime te semnal rile cu privire la situa ii de urgen , asigur  consilierea telefonic  în aceste situa ii i
intervine prompt în cazurile urgente;

• dezvolt  activit i de informare i promovare a serviciilor oferite în interesul persoanei adulte în dificultate;
• evalueaz  nevoile imediate ale clientului i poten ialul de risc privind expunerea adultului la marginalizare i

excludere social ;
• asigur  clien ilor asisten i consiliere pentru dep irea situa iilor de criz i solu ionarea adecvat  a

cazurilor expuse sau semnalate de c tre ace tia;
• îndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege.

ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT PROTECTIA COPILULUI
14. 1. SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA COPII

15. 1.1 COMPARTIMENT VIOLENTA IN FAMILIE
cu urm toarele atribu ii;

Ø are ca obiectiv, corectitudinea datelor, informa iilor si propunerilor cuprinse în raportul de evaluare ini ial ,
minuta întâlnirii precum i de con inutul altor acte întocmite de personalul specializat;

Ø ofer  servicii de informare cu privire la drepturile de care pot beneficia victimele violen ei domestice;
Ø elaboreaz  instrumente de lucru necesare în activita ile de monitorizare i reintegrare social  a victimelor

violen ei domestice;
Ø asigur  clien ilor servicii de asisten i consiliere pentru dep irea situa iilor de criz i solu ionarea adecvat

a cazurilor expuse sau semnalate de c tre ace tia;
Ø dezvolt  activit i de informare i promovare a serviciilor oferite în vederea prevenirii violen ei în familie;
Ø colaboreaz  cu alte servicii din cadrul direc iei generale de asisten  social i protec ia copilului, precum i

cu alte institu ii publice;
Ø desfasoar  activit i de evaluare a riscului, nevoilor imediate ale clientului i poten ialul risc privind

expunerea copilului la situa ii de violent  în familie;
Ø intervine în managementul conflictului, mediaz  aceste situa ii conflictuale;
Ø elaboreaz  actele necesare pentru admiterea victimelor violen ei domestice într-un ad post specializat;
Ø monitorizeaz  cazurile de violen  în familie din unitatea administrativ-teritorial  în care func ioneaz ;
Ø identificarea situa iilor de risc pentru p ile implicate în conflict i îndrumarea acestora spre servicii de

specialitate;
Ø îndrumarea p ilor aflate în conflict în vederea medierii;
Ø solicitarea de informa ii cu privire la rezultatul medierii;
Ø utilizeaz  instrumente de evaluare i consiliere prin care se estimeaz  nevoile imediate ale clientului, riscul i

gravitatea situa iei
Ø ofer  servicii de consiliere copilului i familiei sale în timpul interven iei i în situa iile în care s-a hotarât

instituirea unei m suri de protec ie;
Ø asigur  m surile necesare pentru realizarea activita ilor de prevenire i combatere a violen ei in familie,

precum si pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violen ei în familie i agresorilor familiali;
Ø identific  situa ii de risc pentru p ile implicate in situa ii de violen  in familie i îndrum  p iile c tre

servicii de specialitate/mediere;
Ø coordoneaz i sprijin  activitatea autorita ilor administra iei publice locale din jude , în vederea prevenirii i

combaterii violen ei în familie;
Ø dezvolt  parteneriate i colaboreaz  cu organiza ii neguvernamentale, în vederea prevenirii i combaterii

violen ei în familie;
Ø colaboreaz  cu organiza iile neguvernamentale,care desfasoara activitati în domeniul prevenirii i combaterii

violen ei în familie;
Ø sprijin i dezvolt  un sistem de informare i de consultan  accesibil victimelor violen ei în familie;
16. 1.2 COMPARTIMENT DE INTERVENTIE IN SITUATII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC,

MIGRATIUNE SI REPATRIERI
Ø are ca obiectiv, corectitudinea datelor, informa iilor i propunerilor cuprinse în Ancheta social , Raportul de

evaluare ini ial , Minuta întâlnirii, Procesul-verbal, precum i de con inutul altor acte întocmite de personalul
angajat;

Ø respect  legisla ia în vigoare
Ø asigur  clien ilor asisten i consiliere pentru dep irea situa iilor de criz i solu ionarea adecvat  a cazurilor

expuse sau semnalate de c tre ace tia;
Ø dezvolt  activit i de informare i promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expu i

situa iilor de abuz, neglijare, trafic, migra ie i repatriere;
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Ø colaboreaz  cu servicii din cadrul Direc iei Generale de Asisten  Social i Protec ia Copilului, precum i cu
alte servicii din cadrul altor institu ii publice;

Ø propune stabilirea m surii de plasament în regim de urgen , pentru cazurile de abuz, neglijare, exploatare i
întocme te documenta ia necesar  sesiz rii Instan ei Judec tore ti în vederea instituirii plasamentului în regim
de urgen  pentru copiii abuza i, neglija i i exploata i;

Ø colaboreaz  cu Serviciul management de caz pentru copii, respectiv înainteaz  dosarul copilului pentru
desemnarea unui manager de caz;

Ø colaboreaz  cu Serviciul management de caz în vederea identific rii unui asistent maternal profesionist;
Ø promoveaz i aplic  m suri de protec ie în regim de urgen  a copiilor împotriva oric rei forme de abuz,

neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;
Ø evalueaz  riscul, nevoile imediate ale clientului i poten ialul risc privind expunerea copilului la situa ii de

abuz, neglijare, trafic, migra ie i repatriere;
Ø intervine în managementul conflictului, mediaz  aceste situa ii conflictuale i asigur  consiliere suportiv ;
Ø dup  caz, colaboreaz  cu Salvarea, Poli ia sau Procuratura pentru interven ia în regim de urgen ;
Ø prime te semnal rile cu privire la situa iile de abuz, neglijare, trafic, migra ie i repatriere a copilului i

intervine prompt în aceste cazuri;
Ø identific  zonele de risc (zonele frecventate de copiii str zii) i înregistreaz  cazurile cu copii ai str zii în baza

de date.
Ø utilizeaz  instrumente de evaluare prin care se estimeaz  nevoile imediate ale copilului, riscul i gravitatea

situa iei;
Ø streaz  secretul profesional i nu face publice date i informa ii la care are acces;
Ø dezvolt  activit i de informare i promovare a serviciilor oferite în intersul superior al copiilor expu i la abuz,

neglijare, trafic, migra ie i repatriere;
Ø anun  SPAS din subordinea consiliului local din comunitatea de unde provine copilul pentru întocmirea

Planului de Servicii, în vederea prevenirii separ rii copilului de familie;
17. 2. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI

Serviciul are urm toarele atribu ii specifice:
Ø identific  copiii cu dizabilit i i/sau dificult i de înv are i adaptare colar , care necesit  încadrare într-un

grad de handicap i/sau orientare colar /profesional , în urma solicit rii directe, a referirilor din partea
speciali tilor care vin în contact cu copiii cu dizabilit i i a sesiz rilor din oficiu;

Ø verific  îndeplinirea condi iilor legale privind încadrarea copilului într-un grad de handicap i/sau orientarea
colar /profesional ;

Ø efectueaz  evaluarea complex  a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau domiciliul
copilului;

Ø întocme te, în condi iile legii, planul individualizat de protec ie pentru copilul cu dizabilit i;
Ø urm re te realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilit i, respectiv a planului individualizat de

protec ie, aprobat de Comisie;
Ø propune desemnarea unui manager de caz pentru to i copiii cu dizabilit i afla i în eviden a serviciului de

evaluare complex  din cadrul DGASPC/centrele rezidentiale pentru copilul cu dizabilitati ;
Ø managerul de caz, împreun  cu o echip  corespunz toare de profesioni ti, asigur  realizarea evalu rii detaliate/

complexe a situatiei copilului iar evaluarea complex  se realizeaz  de c tre echipa multidisciplinar  a
serviciului;

Ø efectueaz  reevaluarea anual  a condi iilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap la cererea
rintelui sau a reprezentantului legal, formulat  cu cel pu in 30 de zile înainte de expirarea termenului de

valabilitate a certificatului sau înainte de expirarea acestui termen, dac  s-au schimbat condi iile pentru care s-a
eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap. Cererea de reevaluare poate fi formulata si inainte de
expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-un
grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexeaza documentele prevazute de legislatia in vigoare;

Ø verific  cererea de reevaluare i raspunde de existenta documenta iei la dosarul copilului,prev zut  de
legisla ia în vigoare;

Ø comunic , în scris, p rin ilor sau reprezentantului legal data stabilit  pentru evaluarea / reevaluarea situa iei
copilului cu dizabilitati;

Ø efectueaz  reevaluarea pe ciclu colar a condi iilor privind orientarea colar /profesional  a copiilor cu
dizabilit i la cererea p rintelui sau a reprezentantului legal ori a Comisiei interne de evaluare continu ,
formulat  cu cel pu in 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau în situa ia în
care se constat  schimbarea condi iilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiz i orientare
colar /profesional ;

Ø acord  asisten i sprijin p rin ilor copilului separat de familie în vederea reintegr rii în mediul s u familial;
Ø implementeaza metoda managementului de caz în situa ia lu rii unei m suri de protec ie în centrele de

plasament pentru copilul cu dizabilitati, la rude, alte persoane/familii, organiza ii neguvernamentale;
Ø solicit  întrunirea echipei multidisciplinare i dup  caz interinstitu ionale i organizeaz  întâlnirile cu echipa,

precum i a cele individuale cu profesioni tii implica i în rezolvarea cazului;
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Ø îndepline te demersurile privind deschiderea procedurii adop iei interne pentru copiii  cu handicap care au
sur  de protectie special  prin oferirea datelor si informatiilor necesare din doasarul copilului catre Biroul

Adoptii;
Ø întocme te, reactualizeaz i raspunde de dosarul copilului;
Ø asigur , prin echipa pluridisciplinar , evaluare, consiliere i sprijin în domeniul medical i educa ional

copilului, familiei sale, precum i persoanei / familiei / reprezentan ilor centrului la care acesta se afl  cu o
sur  de protec ie;

Ø Intocmeste raoprtul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati  si propune
Comisiei incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara/profesionala; aceste propuneri se
fac in baza raortului de evaluare complexa si prin aplicarea criteriilor de incadrare intr-un grad de handicap,
respectiv a celor de orientare scolara/profesionala;

Ø spunde de solu ionarea în termen legal, a peti iilor repartizate de conducerea Direc iei generale;
Ø exercita si alte atributii stabilite prin lege,conform dispozitiilor Conducerii generale a Directiei generale.

18. 3. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ
19. 3.1 BIROU MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL

§ asigur , prin managerii de caz, coordonarea tuturor activit ilor de asisten  social i protec ie
special  a  copiilor afla i cu m sur  de protec ie în centre de tip reziden ial i a celor care
îndeplinesc condi iile pentru a fi admi i în centre de tip reziden ial, cu excep ia copiilor care prezint
dizabilit i, conform Ordinului 288/2006 privind managementul de caz în domeniul protec iei
copilului

§ colaboreaz  cu serviciile publice de asistenta sociala/persoanele cu atribu ii de asistenta sociala din
cadrul autorit ilor locale în vederea identific rii membrilor  familiei l rgite a copilului, i  a
sprijinirii familiei acestuia pentru reintegrare familial ;

§ colaboreaz  cu poli ia în vederea ob inerii de informa ii referitor la datele de identificare ale
rin ilor i actualizarea datelor privind domiciliul/re edin a acestora

§ efectueaz  evaluarea complex  a situa iei copilului în context socio-familial  si raspunde  de
intocmirea planului  individualizat de protec ie, în baza evalu rilor efectuate i a nevoilor
identificate de speciali tii responsabili pentru aria social , medical , educa ional , psihologic i
juridic ;

§ acord  asisten i sprijin p rin ilor copilului separat de familie în vederea reintegr rii în mediul s u
familial;

§ reevalueaz   împrejur rile care au determinat stabilirea m surilor de protec ie special i raspunde
pentru propunerea de men inerea, înlocuirea încetarea acestora, ori deschiderea procedurii adop iei
interne, în condi iile legii;

§ colaboreaz  cu organisme private autorizate în vederea facilit rii integr rii socioprofesionale a
beneficiarilor care p sesc centrele de plasament si care nu pot fi integra i în familia natural /

rgit ;
§ colaboreaz  cu organisme private acreditate pentru acordarea serviciilor specializate specifice

centrelor de tip reziden ial;
§ monitorizeaz  modul în care sunt implementate la nivelul centrelor de tip reziden ial obiectivele

stabilite în planul individualizat de protec ie;
§ monitorizeaz , pe o perioad  de 3-6 luni, impreun  cu speciali tii din cadrul autorit ilor locale

evolu ia copilului pentru care s-a incetat m sura de protec ie ;
§ identific i evalueaz  familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
§ monitorizeaz  familiile i persoanele care au luat în plasament copii pe toat  durata m surii;
§ efectueaz  si raspunde de implementarea managementului de caz în situa ia lu rii unei m suri de

protec ie la rude, alte persoane/familii;
§ face demersurile necesare în vederea instituirii, men inerii, înlocuirii sau încet rii  m surii  de

plasament familial, ori deschiderea procedurii adop iei interne, în condi iile legii;
§ colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale în vederea monitoriz rii cazurilor pentru

care s-a instituit aceast  m sur ;
§ întocme te i reactualizeaz  dosarul copilului;
§ instrumentez  cazurile copiilor ai c ror parinti sunt deceda i, necunoscu i, declara i judec tore te

mor i sau c rora le-a fost aplicat  pedeapsa interzicerii exercit rii drepturilor p rinte ti
§ evalueaz , pentru persoanele/familiile care solicit  a fi tutori, garan iile necesare, prev zute de

legisla ia în vigoare pentru instituirea tutelei;
§ solicit  autorit ilor locale competente de la domiciliul copilului transmiterea unor rapoarte de

monitorizare, bianual, referitoare la situa ia copilului în familia tutorelui, a modului în care acesta î i
îndepline te obliga iile fa  de copil;

§ propune, dup  caz, incetarea, inlocuirea tutelei cu m sura plasamentului, ori înlocuirea tutorelui, în
condi iile legii;
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§ colaboreaz  cu speciali tii din cadrul autorit ilor locale în vederea cunoa terii istoricului familei i
a sprijinirii familiei în vederea reintegr rii familiale a copilului

§ solicit  întrunirea echipei multidisciplinare i dup  caz interinstitu ionale i organizeaz  întâlnirile
cu echipa, precum i a celor individuale cu profesioni tii implica i în rezolvarea cazului;

§ efectueaz  evaluarea situa iei copilului în context socio familial pentru a identifica o m sur  de
protec ie adecvat ;

§ evalueaz  gradul de pericol social al faptei;
§ propune un plan de m suri  în raport cu  rezultatele evalu rii;
§ urm re te modul în care familia sprijin  copilul pentru corectarea comportamentului i a modului în

care respect  condi iile impuse prin instituirea m surii;
§ propune Comisiei pentru protec ia copilului/instan ei instituirea unei m suri de protec ie special  ;
§ urm re te modul în care este pus în aplicare planul de m suri propus;
§ reevalueaz  periodic situa ia copilului care a s vâr it fapte penale i nu r spunde penal i pentru care

s-a instituit o m sur  de protec ie special i propune, dup  caz, men inerea, inlocuirea sau incetarea
surii de protec ie;

§ face demersurile necesare în vederea instituirii, men inerii, înlocuirii sau revoc rii m surii de
supraveghere specializat i colaboreaz  cu autorit ile administra iei publice locale în vederea
monitoriz rii cazurilor în care s-a instituit aceast  m sur ;

§ întocme te i reactualizeaz  dosarul copilului;
§ desf soar  campanii de mediatizare în vederea recrut rii de potentiali AMP;
§ informeaz , identific , recruteaz i evalueaz  capacitatea solicitan ilor în vederea atest rii ca

asistent maternal profesionist de a   oferi îngrijire potrivit  copilului care necesit  acest tip de
protec ie;

§ particip  la preg tirea solicitantului în calitate de formator sau în vederea  sprijinirii solicitantului pe
parcursul preg tirii;

§ spunde de propunerea f cut  Comisiei pentru Protec ia Copilului pentru eliberarea atestatului si
reînoirea, acestui,dupa caz;

§ întocme te, p streaz i actualizeaz  documenta ia referitoare la situa ia  AMP;
§ sprijin i monitorizeaz  activitatea AMP de cre tere i îngrijire a copilului, asigurându-se c  acesta

este informat în scris, c  accept , în elege i ac ioneaz  în conformitate cu prevederile legale în
vigoare;

§ prezint  AMP, înainte de plasarea copilului la acesta,  standardele, procedurile i orice instruc iuni
referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se c  acestea au fost în elese;

§ particip  la procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist, prezentând
abilit tile si competentele acestuia;

§ evalueaz  anual sau ori de câte ori este nevoie, activitatea fiec rui AMP, si raspunde pentru
calificativul oferit, conform   dispozi iilor legale;

§ propune si r spunde Comisiei pentru protectia copilului, acolo unde este cazul, suspendarea
atestatului de asistent maternal profesionist sau retragerea atestatului;

§ identific  nevoile de preg tire i poten ialul fiec rui AMP, precum i ale membrilor familiei
acestuia;

§ organizeaz  grupuri de suport pentru asistentul maternal profesionist;
§ particip  la întocmirea documenta iei pentru ob inerea de c tre AMP a suportului financiar ( salar,

aloca ie de hran , echipament, cazarmament, drepturi materiale, bani de buzunar);
§ colaboreaz  cu celelalte Servicii din cadrul institu iei, precum i cu autorit iile administra iei locale

i centrale;
§ particip  la programe de preg tire specifica, în func ie de nevoile de formare identificate;
§ spunde de solu ionarea în termen legal, a peti iilor repartizate de conducerea Direc iei generale;
§ exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

20. 3.2COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ASISTENTII MATERNALI
Ø desf soar  campanii de mediatizare în vederea recrut rii de potentiali AMP;
Ø informeaz , identific , recruteaz i evalueaz  capacitatea solicitan ilor în vederea atest rii ca asistent maternal

profesionist de a oferi îngrijire potrivit  copilului care necesit  acest tip de protec ie;
Ø particip  la preg tirea solicitantului în calitate de formator sau în vederea  sprijinirii solicitantului pe parcursul

preg tirii;
Ø spunde de propunerea f cut  Comisiei pentru Protec ia Copilului pentru eliberarea atestatului si

reînoirea,acestui,dupa caz;
Ø întocme te, p streaz i actualizeaz  documenta ia referitoare la situa ia  AMP;
Ø sprijin i monitorizeaz  activitatea AMP de cre tere i îngrijire a copilului, asigurându-se c  acesta este

informat în scris, c  accept , în elege i ac ioneaz  în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
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Ø prezint  AMP, înainte de plasarea copilului la acesta,  standardele, procedurile i orice instruc iuni referitoare
la îngrijirea copilului, asigurându-se c  acestea au fost în elese;

Ø particip  la procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist, prezentând abilit tile si
competentele acestuia;

Ø evalueaz  anual sau ori de câte ori este nevoie, activitatea fiec rui AMP, si raspunde pentru calificativul oferit,
conform   dispozi iilor legale;

Ø propune si r spunde Comisiei pentru protectia copilului, acolo unde este cazul, suspendarea atestatului de
asistent maternal profesionist sau retragerea atestatului;

Ø identific  nevoile de preg tire i poten ialul fiec rui AMP, precum i ale membrilor familiei acestuia;
Ø organizeaz  grupuri de suport pentru asistentul maternal profesionist;
Ø particip  la întocmirea documenta iei pentru ob inerea de c tre AMP a suportului financiar ( salar, aloca ie de

hran , echipament, cazarmament, drepturi materiale, bani de buzunar);
Ø colaboreaz  cu celelalte Servicii din cadrul institu iei, precum i cu autorit iile administra iei locale i

centrale;
Ø particip  la programe de preg tire specifica, în func ie de nevoile de formare identificate;
Ø spunde de solu ionarea în termen legal, a peti iilor repartizate de conducerea Direc iei generale;
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT ASISTENTA SOCIALA
21. 1. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

Ø efectueaz  evaluarea/reevaluarea complex  a adultului care solicit  încadrare în grad de  handicap, la sediul
propriu sau la domiciliul persoanei ;
Ø  întocme te raportul de evaluare complex  pentru fiecare persoan  cu handicap evaluat ;
Ø recomand  sau nu încadrarea, respectiv men inerea în grad de handicap a unei persoane precum i programul
individual de reabilitare i integrare social  a acesteia;
Ø avizeaz  planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de
caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauz  cât i reprezentantului
serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de re edin  a persoanei cu handicap;
Ø evalueaz  îndeplinirea condi iilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocme te
raportul de evaluare complex i face recomand ri Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
Ø  recomand  m surile de protec ie ale adultului cu handicap, în condi iile legii;
Ø  colaboreaz  permanent cu Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;
Ø  identific  situa iile de risc, cu prioritate a situa iilor de urgen i le sesizeaz  serviciilor din cadrul DGASPC
care au ca obiect rezolvarea acestor situa ii;
Ø  reevalueaz   persoanele încadrate în grad de handicap cu valabilitatea permanent  a certificatului   atunci când
situa ia o impune;
Ø colaboreaz  cu toate compartimentele din cadrul DGASPC Maramure , precum i cu alte institu ii publice sau
private ce desf oar  activitate de protec ie special  pentru persoanele cu handicap, cu scopul de a evalua i
solu iona împreun  problemele identificate pe parcursul evalu rii complexe a  cazurilor;
Ø asigur i r spunde pentru organizarea în condi ii optime de p strare a dosarelor medicale ale persoanelor
adulte cu handicap,care detin un certificat de handicap;
Ø spunde în conformitate cu prevederile legale la sesiz ri i reclama ii care au ca obiect încadrarea în grad de
handicap;
Ø  îndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege sau din dispozi ia conducerii DGASPC.

22.2. SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA ADULTI
2.1 COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULTI SI MONITORIZARE SERVICII
SOCIALE cu urm toarele atribu ii specifice:

Ø evalueaz  situa ia persoanei adulte aflat  în dificultate i elaboreaz  un plan de servicii în func ie de nevoi;
Ø monitorizeaz  implementarea planului de servicii i evalueaz  îndeplinirea  obiectivelor prev zute în plan;
Ø realizeaz  revizuirea planului de servicii, dac  este cazul;
Ø colaboreaz  cu celelalte compartimente din cadrul institu iei, cu centrele reziden iale pentru adul i aflate în

structura institu iei, cu ONG, precum i cu autorit iile administra iei publice locale;
Ø coordoneaz  tranzi ia tân rului cu handicap din sistemul de protec ie a copilului în sistemul de protec ie a

persoanei adulte cu handicap în baza nevoilor identificate ale acestora;
Ø monitorizeaz  implementarea standardelor specifice de calitate obligatorii pentru centrele rezidentiale;
Ø monitorizeaz i verific  serviciile sociale acordate beneficiarilor în centrele  reziden iale;
Ø sprijin  ac iunile orientate c tre diversificarea serviciilor oferite în centrele reziden iale;
Ø asigur  supervizarea efilor  centrelor din structura Direc iei generale, precum i a personalului de

specialitate din respectivele centre, cu privire la activit tile din domeniul social , conform standardelor;
Ø monitorizeaz  realizarea instruirii asisten ilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
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Ø spunde de solu ionarea peti iilor repartizate de conducerea institu iei;
Ø exercit  alte atribu ii stabilite prin lege conform dispozi iei conducerii direc iei generale.

2.2 COMPARTIMENT PREVENIREA MARGINALIZARII SOCIALE
Ø monitorizeaz  situa ia persoanelor/grupurilor vulnerabile din jude ul Maramures si

ini iaz /implementeaz  m suri de prevenire/combatere a fenomenului de excluziune social ;
Ø urm reste si asigur  implementarea obiectivelor care revin DGASPC din Planul de Incluziune social

si Protectie Social  al Judetului Maramures, în vederea prevenirii marginaliz rii sociale;
Ø sprijin  si monitorizeaz  tinerii care provin din sistemul de protectie în vederea incluziunii sociale si

prevenirii marginaliz rii;
Ø sprijin   reintegrarea familial i socio-profesional  a beneficiarilor din centrele reziden iale;
Ø colaboreaz  cu celelalte servicii din cadrul institutiei, cu Comisia Judetean  pentru Incluziunea

Social , cu ONG, precum si cu autorit tile administratiei locale si centrale în vederea prevenirii
marginaliz rii sociale;

Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.
2.3 COMPARTIMENT ASISTENTA PERSOANE VARSTNICE
Ø propune derularea de activit i în vederea prevenirii, reducerii i elimin rii marginaliz rii i

excluziunii sociale a persoanelor vârstnice;
Ø ofer  consiliere persoanelor vârstnice aflate în dificultate precum i familiilor care solicit  sprijin i

îndrumare;
Ø colaboreaz  cu institutii, autorit ti locale, SPAS-uri, ONG si reprezentanti ai societ tii civile pentru

promovarea asistentei si îngrijirii la domiciliu;
Ø faciliteaz  accesul la serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice;
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

23. 4. BIROU EVIDEN I PLAT  PRESTA II SOCIALE cu urm toarele atribu ii specifice:
Ø urm re te, i asigur  aplicarea corect , unitar i nediscriminatorie a legisla iei privind presta iile

sociale pentru persoanele cu handicap;
Ø informeaz i îndrum  persoanele care de in certificat de încadrare în grad de handicap asupra

drepturilor i obliga iilor ce le revin din reglement rile privind presta iile sociale;
Ø înregistreaz i prelucreaz  documenta ia aferent  stabilirii drepturilor la presta ii sociale, i emite

dispozitia de acordare a drepturilor ;
Ø gestioneaz  informa iile în vederea efectu rii pl ilor presta iilor sociale pentru persoanele cu

handicap;
Ø fundamenteaz  necesarul de credite privind plata presta iile sociale  i a facilit ilor cuvenite

persoanelor cu handicap;
Ø întocme te eviden ele primare i documentele justificative care stau la baza pl ii presta iilor sociale

i le înainteaz  Serviciului Financiar-Contabil pentru efectu rii pl ii;
Ø asigur  gestiunea bazei de date referitoare la sistemul de informa ii privind presta iile sociale;
Ø actualizeaz  baza de date cu privire la beneficiari i presta iile sociale acordate;
Ø sesizeaz  conducerea Direc iei generale asupra unor probleme care impun neacordarea sau sistarea

drepturilor prev zute de lege precum i recuperarea drepturilor încasate necuvenit de beneficiari, în
condi iile legii;

Ø procedeaz  la re inerea din indemniza ii a sumelor încasate necuvenit i a altor re ineri legale pân  la
lichidarea sumelor datorate de beneficiari;

Ø asigur  eviden a statistic  la nivel jude ean a tuturor persoanelor cu handicap, beneficiare de presta ii
sociale i le raporteaz  autorit ilor administra iei publice centrale;

Ø asigur  gestiunea legitima iilor de c torie pentru transportul urban i  a biletelor    speciale pentru
transportul interurban pentru persoanele cu handicap;

Ø acord i elibereaz  biletele pentru transportul urban i interurban persoanelor cu  handicap în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;

Ø verific i înregistreaz  biletele pe transportul interurban înaintate pentru decontare de c tre
operatorii de transport;

Ø arhiveaz  dosarele persoanelor cu handicap i r spunde de existen a documentelor în dosarul
administrativ întocmit pentru plata presta iilor sociale;

Ø spunde în conformitate cu prevederile legale la sesiz ri, contesta ii i reclama ii care au ca obiect
acordarea sau neacordarea presta iilor sociale i facilit ile prev zute de lege;

Ø colaboreaz  cu Direc ia de Eviden  Informatizat  a Persoanei judetului Maramures i cu prim riile
din jude  în vederea oper rii în eviden  a persoanelor cu handicap decedate

Ø asigur  caracterul confiden ial al datelor personale ale persoanelor cu handicap beneficiare de
presta ii sociale;

Ø îndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.
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ÎN SUBORDINEA DIRECTORULUI GENERAL ADJUNCT ECONOMIC
24. 1. SERVICIUL FINANCIAR,CONTABILITATE , BUGET

25.1.1 COMPARTIMENT FINANTE BUGET cu urm toarele atribu ii specifice:
Ø efectueaz i r spunde de pl ile  prin virament a obliga iile c tre ter i: materiale, asisten  social , capital,

surse atrase cu respectarea circuitului documentelor cf. OMF 1792/2002, Legii 82/1991 modificat ;
Ø întocme te i transmite planific rile decont rilor decadale solicitate de     Trezorerie cf.   Ord.MFP

2281/2009;
Ø conduce eviden a pl ilor, ob inerea vizelor i aprob rilor, întocmirea de borderouri pl i/centre;
Ø efectueaz  pl ile i încas rile în numerar în cf. cu Regulamentul de cas i L 82/1991 modificat ,

reflectate în registrele de cas /surse în lei i valut ; distribuie flutura i salarii personalului angajat din
aparatul propiu;

Ø depune încas rile, instrumentele de plat  prin virament la unit ile abilitate,  borderourile de pl i la b nci
i coresponden a, ridic  de la acestea extrasele de cont/coresponden a;

Ø depune la b ncile comerciale agreate de c tre beneficiari, centralizatoarele de pl i pe suport hârtie i
suport magnetic reprezentând drepturi cu caracter social pl tite în cf. L 448/2006 republicat i
solicit rilor;

Ø contracte dona ii: conduce eviden a contractelor, întocme te acceptele dona iilor, particip  la recep ia
bunurilor, verific  înregistrarea în eviden a tehnico-operativ ,

Ø înainteaz  spre aprobare rectific rile bugetare impuse de încas rile în bani - sursa sponsoriz ri si urmareste
utilizarea in conformitate cu obiectul contractului;

Ø fundamenteaz  proiectul de buget al aparatului propiu în conform cu aprobarea planului anual de achizi ii,
statelor de func ii, planului anual de perfec ionare al angaja ilor cu contract /raport de munc  etc.;

Ø centralizeaz  proiectele de buget/centre, redacteaz  bugetul institu iei i rectific rile aferente.
Ø Calculeaz  lunar necesarul acoperirii cheltuielilor de hrana, echipament , cazarmament, jucarii , material

igienico-sanitar, rechizite colare, material cultural sportiv, i transport nevoi personale pentru copilul aflat
in plasament sau incredintare la asistentul maternal respectand prevederile Ordinului 242/27.05.2003,
privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de c tre asisten ii maternali profesioni ti inând
cont de dinamica copiilor incredin i asisten ilor maternali , întocminde/se statul de plat  privind
acordarea acestor drepturi pe care-l supune spre aprobare Directorului Economic i Directorului General al
institutiei .

Ø  Lunar preia pân  în ultima zi a lunii în care s-a primit suma, documentele justificative (facturi,chitante) de
la asisten ii maternali întocmind pe baza acestora decontul de cheltuieli respectând prevederile art.52 din
Legea 500/2002 privind finan ele publice .

Ø 3. Centralizeaz  lunar decontul de cheltuieli al asisten ilor maternali pe fiecare asistent maternal în parte
dar i pe total , încadrând corect pe conturi contabile de cheltuial i articole bugetare în conformitate cu
prevederile Legii 82/1991 a contabilit ii .

Ø 4. Întocme te i centralizeaza justific rile referitoare la decontul de cheltuieli al asisten ilor maternali,
centralizat pentru Baia Mare, Sighet si Caline ti  i intocme te nota contabil  a acestor cheltuieli pe care o
dateaz i o semneaz  r spunzând de verificarea calit ii documentelor contabile prezentate la decont i
efectuarea corect  a calculelor conform specificat ilor legale în domeniu. Anexeaz  la nota contabil  toate
documentele centralizatoare si documentele justificative. Are obliga ia de a refuza i restitui documentele
prezentate la decont care nu îndeplinesc condi iile de act primar justificativ.

Ø  Informeaz  lunar conducerea institu iei despre sumele acordate asisten ilor maternali i nedecontate în
vederea respectarii art 9 Ordin 242/27.05.2003 i luarea m surilor care se impun.

Ø  Conduce i ine eviden a analitic  a creditorilor- asisten i maternali
Ø .Urm re te i repartizeaz , ordoneaz  documentele pe subunit i, pe furnizori, data emiterii facturii i

inregistrarea acestor documente în fi iere excel deschise pe fiecare subunitate în mod distinct.
Ø Urm re te întocmirea pân  în data de 20 a fiecarei luni situa ia cu obliga iile de plat  c tre furnizori (sau

al i creditori dac  este cazul), ordoneaz  aceste obliga ii în func ie de vechimea debitului i existen a
clauzelor de plat  a penalit ilor pentru anumite angajamente legale. Prezint  spre aprobare Directorului
Economic al institu iei lista cu obliga iile de plat  astfel stabilit .

Ø  Intocmeste pe baza listei cu obliga iile de plat , ordinele de plata, ordonan rile de plat i anexeaz
documentele justificative la ordonan rile de plat  c tre ace ti creditori.

Ø Prezint  la semnat conducerii (director economic si director general), ordinele de plata, înainte cu cel pu in
cu o zi de data la care institu ia este programat  pentru efectuarea pl ilor în trezorerie.

Ø Intocmeste si inregistreaz  lunar nota contabila privind deschiderea si repartizarea de credite bugetare în
func ie de deschiderile de credite bugetare repartizate de Consiliul Jude ean, pentru capitolul Cheltuieli
materiale si capitolul Asistenta Social  .

Ø  Intocmeste si inregistreaza lunar nota contabila privind angajamentele legale si angajamentele bugetare
pentru capitolul Cheltuieli materiale sediu  si capitolul Asistenta Sociala

Ø  Propune modific ri ale repartizarii pe trimestre si pe subdiviziunile clasificatiei bugetare a creditelor
aprobate.

Ø   Intocmeste ordonantarea si lichidarea cheltuielilor bugetare respectand prevederile legale in vigoare
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Ø Verifica incadrarea in resursele financiare alocate prin buget si intocmeste ordinele de plata avand la baza
contracte, note de comanda , situatii justificative, note de receptie, devize de lucrari pentru prestari de
servicii confirmate, verificand totodata existenta stampilei ’’ Bun de plata’’  si a semnaturilor persoanelor
in drept pe facturi, respectand incadrarea corecta pe articole bugetare si  le propune spre aprobare
Directorului Economic .

Ø  Intocmeste situatia centralizatoare privind facturile de prestari servicii, utilitati, pentru DPC Sediu in
vederea intocmirii notei contabile de cheltuiala

Ø  Intocmeste pana la data de 15 a fiecarei luni situatia centralizatoare pe judet dar si pe fiecare centru in
parte privind garantia de buna executie a contractelor in derulare , iar la incheierea acestor contracte in
derulare va efectua punctaje obligatorii cu furnizorii si orestatorii de servicii privind garantiile de buna
executie in vederea eliberarii acestora .

Ø Intocmeste lunar situatia centralizatoare privind necesarul de fonduri privind plata dobanzilor bancare
pentru creditele aprobate persoanelor cu dizabilitati conform legii 448/2006 comunicand la ANPH
Bucuresti lunar aceasta situatie, situatia necesarului de fonduri pentru plata transportului persoanelor cu
handicap, pe baza facturilor emise de transportatori si a biletelor verificate de biroul presta ii.De asemenea
va intocmi lunar ordinul de plata privind dobanzile datorate in baza cererii persoanei cu handicap si a
documentelor justificative prin care persoana respectiva face dovada achitarii dobanzi si a ratei la Banca .
Urmareste si respecta graficul de rambursare comunicat si reactualizat ori de cate ori este nevoie de catre
fiecare banca in parte, pentru fiecare persoana cu handicap, respectand totodata cursul valutar zilnic la data
intocmirii situatiei catre ANPH..

Ø  Dupa inregistrarea in contabilitate a cheltuielilor cu transportul intocmeste ordonantarea si ordinul de
plata privind plata serviciilor prestate de transportator pe care le supune spre aprobare Directorului
Economic si Directorului General.

Ø Intocmeste ordinele de plata si propririle retinute persoanelor cu handicap conform borderoului intocmit de
Biroul Prestatii Sociale persoane cu handicap.

Ø  Indosariaza, numeroteaza, snuruieste si sigileaza documentele contabile create de sine din exercitiul
financiar curent si cel incheiat pe luni,  fiind responsabil de depozitarea si pastrarea acestora in conditii de
siguranta pana la predarea dosarelor la arhiva institutiei publice.

Ø Preda dosarele aferente exercitiilor financiare anterioare anului precedent la arhivarul DGASPC
Maramures pe baza borderoului de predare a documentelor la arhiva

Ø efectueaz  plata drepturilor sociale în conturi curente i card pe surse i cod handicap cf. L 448/2006
republicat i ORD MFEM/MFES 1849/401/2008 cu respectarea OMF 1792/2002 i L 82/1991
modificat ;

Ø opereaz i rezolv  în programul de registratur  documentele ce privesc pl i i încas ri în rela iile cu
ncile,  sponsoriz ri;

Ø întocme te, verific i r spunde de depunerea declara iilor la AFP Maramures –aparatul propriu i locatiile
din subordine;

Ø completeaz  ordine de cump rare-vânzare valut i dispozi ii/declara ii de plata extern  în baza notelor de
fundamentare, invita iilor privind cheltuielile de deplasare în str in tate;

Ø realizeaz  situa ii i adrese specifice serviciului;
Ø asigur , al turi de celelalte compartimente, respectarea disciplinei financiare în cadrul institu iei;
Ø asigur  solu ionarea, în termen legal, a peti iilor repartizate de c tre conducerea Direc iei generale;
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii.

26.1.2  COMPARTIMENT CONTABILITATE SALARIZARE
cu urm toarele atribu ii specifice:
Ø realizeaz  eviden a analitic i sintetic   a activit ii aparatului propriu, precum i a locatiile din subordine;
Ø ine eviden a analitic  a furnizorilor pe fiecare subunitate i verific  înregistrarea corect  a tuturor

facturilor privind articolul contabil i articolul bugetar;
Ø întocme te propunerea, angajamentul bugetar i ordonan area i urm re te încadrarea fiec rui articol

bugetar în bugetul aprobat;
Ø ine eviden a conturilor analitice dup  provenien a acestora – buget, dona ii i sponsoriz ri – i verific

soldul scriptic stabilit de gestionar pe fi ele de magazine;
Ø înregistreaz  extrasele bancare pentru toate conturile pe fiecare subunitate în parte pe baza documentelor

justificative;
Ø prelucreaz  registrul de cas  întocmit pe baza documentelor ce stau la baza pl ilor i încas rilor în

numerar;
Ø spunde de corecta încadrare în  conturi a opera iunilor patrimoniale în care înregistreaz  opera iile

contabile fiindu-i imputabile cheltuielile de expertiz  financiar i reconstituiri contabile în cazul în care
contabilitatea subunit ilor este condus  gre it (f  s  poata dovedi efectuarea confrunt rilor balan elor de
gestiune  cu fi ele de magazie ale magazinerilor i administratorilor subunit ilor c rora le conduce
eviden a contabil )   în situa ia în care  DGASPC MM  este   nevoit   s   recurg  la servicii specializate
efectuate de ter i,  pentru auditarea conturilor, stabilirea lipsurilor din gestiuni i imputarea pagubelor.
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Ø  Întocme te notele contabile centralizatoare înregistrând toate opera iile economico-financiare efectuate
cronologic i sistematic, note pe care le dateaz i semneaz i le introduce în sistemele informatice ale
DGASPC MM. Ia m suri de p strare a secretului parolei de acces în sistem i de men inere a
confiden ialit ii datelor economico-financiare ale subunit ilor i unit ilor la care are acces în vitrutea
atribu iunilor de serviciu. Prezint  la data solicitat  de  eful serviciului financiar contabil toate
documentele contabile notele contabile si alte documente de sintez  financiar contabil   în baza c rora
întocme te balan a contabil   indosariate în bibliorafturi  datate i semnate,  efectuând în acest sens
urm toarele opera ii care se impugn prin fisa postului individualizat .

Ø Verific  centralizatoarele privind intr rile de materiale (receptii, facturi) consumurile specifice de
materiale (dupa bonurile de consum) , consumurile de alimente (dupa listele de alimente) pe surse de
finan are, centralizatoarele de stocuri i fi ele de magazie, fi ele obiectelor de inventar in folosinta, pe
surse de finan are. Confrunt  lunar soldurile din balan ele de materiale cu fi ele de magazie i solicit
confirmarea pe baz  de semn tur  a confrunt rilor efectuate de la  magazinerii subunit ilor a c ror
contabilitate o conduce. Verific  aplicarea tampilei pe facturile subunit ii i inscrierea tututor datelor de
identificare precum i a semn turilor persoanelor  care certific  conformitatea pre urilor i cantit ilor
aprovizionate conform angajamentelor legale i existen a avizului  „BUN DE PLATA”. Efectueaz  lunar
confrunt ri cu magazinerii i sesizeaz  în scris conducerea DGASPC dac  ace tia nu se prezint  la data
convenit  pentru efectuarea confrunt rilor sau dac  refuz   semnarea fi ei de confirmare a verific rilor.
Dac  constat  diferen e propune m suri de imputare a sumelor reprezentând minusuri în gestiuni.

Ø Sesizeaz  conducerea DGASPC Maramure   dac   persoanele obligate s  certifice facturile i s  dea avizul
„BUN DE PLATA” nu sunt cele în drept s  fac  acest lucru ( administrator pentru certificarea
conformitatii cu angajamentele legale si sefii de subunitati pentru viza BUN DE PLATA. Acolo unde
atributiunile de administrator sunt indeplinite de seful de subunitate acesta va semna pentru ambele pozi ii.
Se accept  semnarea de alte persoane doar pe timpul concediilor legale sau medicale)

Ø Verific  lunar centralizatorul FAZ pe fiecare autoturism din dotarea subunit ii i înregistreaz  în
contabilitate consumul de carburan i respectiv desc rcarea din gestiune a bonurilor valorice de carburan i.

Ø înregistreaz  salariile pe fiecare locatie precum i pl ile, obliga iile salariale;
Ø întocme te situa iile lunare i trimestriale privind pl ile din buget, dona ii;
Ø întocme te extrase de cont conform dispozi iilor în vigoare;
Ø face coresponden a cu beneficiarii de ajutoare sociale care au sume de recuperat;
Ø lunar se centralizeza situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal (anexa 2) si a indicatorilor de

bilant cf.ORD. 2941/22.10.2009 de la toate unitatile din subordine si se raporteaza Consiliului Judetean si
raspunde de corectitudinea datelor acordate;

Ø intocmeste lunar bilantul pentru plata salariilor, furnizorilor conform normelor in vigoare si a situatie
platilor restante

Ø înregistreaz  plata drepturilor asisten ilor maternali, iar la sfâr itul lunii face justificarea sumelor pl tite;
Ø tine eviden a analitic i sintetic  a conturilor de creditori i debitori privind drepturile speciale acordate

persoanelor cu handicap;
Ø întocme te lunar situa iile cu caracter economic cerute de ANPH i ANPDC si de alte institutii care

solicita astfel de documnete;
Ø întocme te necesarul de fonduri pentru plata ajutoarelor cuvenite persoanelor cu handicap si a dobanzii

subventionate;
Ø solicita completarea actele adi ionale ale contractelor privind dobânda subven ionat  ori de câte ori este

necesar;
Ø întocme te lunar contul de execu ie pentru drepturile speciale acordate persoanelor cu handicap;
Ø lunar se preia cheltuielile si veniturile dupa natura lor de la institutiile subordonate;
Ø trimestrial întocme te bilan ul centralizat si a anexelor aferente pentru activitatea proprie i a institu iilor

din subordine si raspunde de corectitudinea datelor;
Ø întocme te situa iile financiare cu toate anexele aferente acestora privind raport rile trimestriale;
Ø ine eviden a mijloacelor fixe privind intrarile, iesirile, calculul amortizarii pentru aparatul propriu cat si

pentru centrele din subordine;
Ø ine eviden a registrului jurnal i a registrului inventar;
Ø verific  la sfâr itul fiec rei luni cu contabilii din subunit i situa ia analitic  la conturile de stocuri;
Ø asigur  list ri clare, complete care s  permit  în orice moment reconstituirea con inutului conturilor, orice

date înregistrate în contabilitate reg sindu-se în con inutul unui document justificativ;
Ø Raspunde de calculul drepturilor salariale si intocmeste statele de plata in baza statelor de functii aprobate

de catre conducerea institutiei , in baza pontajelor avizate si verificate de catre compartimentul resurse
umane verificand existenta  documentelor justificative anexate la Foaia colectiva de prezenta (concedii
medicale, concedii de odihna etc..) respectand legislatia in vigoare pentru urmatoarele locatii :

Ø Intocmeste centralizatorul cu salariile pe fiecare centru in parte tinand seama de modificarile legislative cu
privire la contributiile angajatorului dar si ale angajatului. Intocme te ordinele de plata privind re inerile
din salarii, carduri, contribu iile angajatorului la bugetul asigurarilor  sociale i de stat. .

Ø Intocmeste state de plata privind recalculul drepturilor salariale decise de catre conducerea institutiei sau
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stabilite prin sentinte judecatoresti.
Ø Intocmeste situatii solicitate de conducerea DGASPC necesare pentru calculul unor drepturi salariale sau

pentru actiuni in instanta legate de drepturi de personal.
Ø calculeaz  drepturile salariale cf. pontaje aparat propriu , locatii din subordine, comisii concurs, protec ia

copilului, adul i; listeaz  statele de plat , recapitula ii lunare, borderouri card, flutura i salarii;
Ø ine eviden a avansurilor acordate, indemniza ii de concediu;
Ø întocme te instrumentele de plata privind acordarea drepturilor salariale i speciale, borderouri,

recapitula ii banc , note justificative cu respectarea OMF 1792/2002, L 82/1991 modificat ;
Ø întocme te i depune d rile de seam  statistice specifice activit ii serviciului;
Ø verifica, centralizeaz i preia pe suport magnetic salariile lunare/centre; verific  documentele depuse;

ob ine recapitula ia general  pe surse de finan are, verific  contribu iile salariale la bugetul consolidat i
realitatea acestora cu cele din declara ii;

Ø ob ine, verific i depune declara iile lunare la CAS, CASS/resedinta salariatilor, AJOFM, concedii i
indemniza ii;

Ø întocme te fi ele fiscale ale salaria ilor din aparatul propiu, preia fi ele emise în punctele de lucru, le
centralizeaza, verific i depune la DGFPS;

Ø completeaz i elibereaz  adeverin e venit i confirm ri pentru personalul angajat al aparatului propiu;
gestioneaz  declara iile pe propie r spundere a salaria ilor în ceea ce prive te deducerile personale
suplimentare;

Ø Inregistreaza, depoziteaza si permite consultarea in conformitate cu „ procedura de pastrare si consultare a
documentelor din arhiva curenta”  de angajatii serviciului Financiar Contabilitate predate in arhiva
curenta a documentelor contabile si de salarii aferente exercitiului financiar anterior anului curent

27. 2. BIROUL ACHIZI II PUBLICE I CONTRACTARE SERVICII SOCIALE cu urm toarele atribu ii
specifice:
Ø spunde de organizarea i desf urarea procedurilor privind achizi iile în condi iile respect rii

prevederilor legale;
Ø întocme te programul anual de achizi ii pentru Direc ia general i centrele de plasament în deplin

concordan  cu nevoile reale i cu respectarea prevederilor legale i îl înainteaz  spre aprobare
ordonatorului de credite;

Ø verific i r spunde de respectarea prevederilor din contractele încheiate la nivelul Direc iei generale i a
disciplinei contractuale.

Ø urm re te, verific i r spunde de necesitatea i oportunitatea achizi iilor din locatii i Direc ia general ,
cu încadrarea în cantit ile aprobate prin Programul Anual de Achizi ii

Ø Men ine leg tura între furnizorii/prestatorii de servicii i centrele/serviciile din subordinea Direc iei,
pentru o bun  aprovizionare, urm rind contractele de achizi ie public

Ø urm re te respectarea clauzelor din contract privind cantitatea i pre ul bunurilor comandate sau serviciilor
prestate, precum i respectarea termenelor de livrare angajate de c tre fiecare contractant. De asemenea, se
verific  concordan a între comand , nota de recep ie i factur , privind cantitatea, pre ul i calculele
aferente;

Ø urmare te realizarea contractelor cantitativ, valoric si ca termen de derulare,urmareste necesistatea
încheierii de acte adi ionale la contracte, datorit  situa iilor care apar înainte de finalizarea contractelor de
achizi ie public , cu privire la necesitatea supliment rii cantit ilor de produse, servicii i lucr ri sau de
prelungire a duratei contractelor ;

Ø se preocupa din timp pentru  întocmirii caietelor de sarcini în vederea derul rii unor noi proceduri de
atribuire a contractelor de furnizare, prestare servicii i execu ie lucr ri pentru buna desf urare a
activit ii Direc iei ;

Ø Intocme te comenzi lunare i zilnice c tre furnizori, pe baza contractelor încheiate i în func ie de
referatele din teritoriu sau de centralizatoarele primite de la centre sau sediul directiei ;

Ø întocme te propuneri de angajare a unei cheltuieli i angajamentul bugetar aferent acestei cheltuieli, în
limita creditelor de angajament aprobate, în domeniul achizi iilor de bunuri ;

Ø certific  realitatea, regularitatea i legalitatea facturilor i avizelor emise de furnizori, întocmind si semand
ordonan rile de plat  pe care le transmite Serviciului finaciar contabil ,compartimtul buget executie
bugetar  ;

Ø  se confrunta cu serviciul finaciar contabil in privinta inregistrarilor si utrmaririi situatie garantiilor la
furnizori

Ø transmite in teritoriu caracteristicile tehnice ale produselor achizi ionate in conformitate cu caietul de
sarcini in vederea evalu rii si recep iei acestora;

Ø participa la organizarea licita iilor si a select rilor de oferta, in condi iile legii;
Ø înregistreaz , analizeaz , repartizeaz  si urm re te referatele de necesitate, din cadrul DGASPC

Maramures, in vederea solu ion rii acestora in condi ii optime;
Ø întocme te angajamente legale si bugetare, propuneri de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de

angajament aprobate, in domeniul achizi iilor directe si a contractelor a c ror atribuire este exceptata de la
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aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006;
Ø ini iaz  lichidarea cheltuielilor angajate, prin asumarea responsabilit ilor incluzând certificarea in privin a

realit ii, regularit ii si legalit ii facturilor emise de furnizorii;
Ø întocme te dosarul de achizi ii publice pentru fiecare achizi ie efectuat i r spunde de aplicarea în

domeniu a legisla iei în vigoare;
Ø face punctajul, periodic, cu Compartimentul Contabilitate referitor la derularea contractelor încheiate;
Ø întocme te si transmite raportul anual privind contractele de achizi ii publice
Ø Urm re te derularea contractelor încheiate, care au fost atribuite direct si a celor a c ror atribuire este

exceptata de la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006;
Ø Reactualizeaz  procedurile descrise in “Manualul Calit ii” ISO, in concordanta cu modific rile ce intervin

in activitatea serviciului, ca urmare a actelor normative noi;
Ø Elaboreaz  proiectele de dispozi ii ce reglementeaz  activitatea Serviciului, rapoartele si situa iile

informative privind activitatea Serviciului;
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii Direc iei generale.

28. 3.  BIROUL ADMINISTRATIV, PATRIMONIU, TEHNIC I APROVIZIONARE
Ø face propuneri pentru proiectul de buget privind fondurile necesare pentru lucr rile de între inere, repara ii,

investi ii;
Ø organizeaz  activitatea de elaborare a documenta iilor necesare aprob rii i efectu rii lucr rilor de repara ii

i între inere;
Ø asigur  asisten  tehnic  pentru lucr rile de repara ii, între inere i investi ii;
Ø verific  lucr rile de repara ii executate în regie proprie;
Ø particip  la recep ie lucr rilor de între inere i repara ii;
Ø întocme te programul anual de investi ii;
Ø analizeaz , avizeaz i face propuneri pentru solicit rile serviciilor din aparatul propriu i a centrelor aflate

în subordine, potrivit sferei de activitate.
Ø organizeaz , planific , controleaz i îndrum  activitatea de prevenire i stingerea incendiilor în

conformitate cu actele normative în vigoare,astfel incay in fiecare locatie a DGASPC exista un responsabil
cu acesata activitate indrumat si coordonat de seful de centru ,prin inscrierea expresa in fisa postului a
acestor responsabilitati;

Ø organizeaz i r spunde de gestionarea arhivei DGASPC;
Ø organizeaz  asigurarea gestion rii patrimoniului DGASPC;
Ø particip  la opera iunea inventarierii;
Ø organizeaz  activitatea de inventariere anual ;
Ø organizeaz i r spunde de exploatarea i buna func ionare a parcului auto i asigur  func ie de solicit rile

aprobate deplasarea în teren a angaja ilor DGASPC;
Ø spunde de respectarea consumului de combustibil normat;
Ø organizeaz  activitatea de între inere i repara ii auto;
Ø asigur  aprovizionarea cu carburan i a parcului auto;
Ø ine eviden a foilor de parcurs zilnice i întocme te FAZ –urile pentru fiecare mijloc auto din dotare;
Ø urm re te plata obliga iilor unit ii c tre stat pentru autovehiculele din dotare: asigur ri auto, taxa de

transport pentru Rovineta etc.
Ø urm re te ca schimbul de ulei al autovehiculului s  se fac  la timp respectându-se prevederile legale în

acest sens;
Ø .face propuneri pentru achizi ionarea de piese de schimb i accesorii necesare repara iilor curente ale

autovehiculelor atunci când este cazul i certific  necesitatea acestora;
Ø organizeaz  activitatea de aprovizionare pentru compartimentele func ionale ale DGASPC;
Ø efectueaz  recep ia cantitativ i calitativ  a bunurilor i materialelor achizi ionate pentru buna desf urare

a aparatului propriu al DGASPC;
Ø ine eviden a bunurilor i materialelor din gestiune i r spunde de eliberarea lor cu aprobarea prealabil  a

conducerii executive a DGASPC:
Ø asigur  între inerea cur eniei în spa iile de lucru ale DGASPC;
Ø asigur  efectuarea unor lucr ri de între inere i repara ii func ie de competen e i dotare;
Ø  intervine cu promptitudine în rezolvarea situa iilor de avarii din sistem, precum i a repara iilor curente a

utilajelor i instala iilor, prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de între inere, instalatori,
electricieni, tâmplari, zidari , zugravi,  în colaborare direct  cu personalul muncitor din fiecare centru;

Ø  stabile te în conformitate cu documenta ia tehnic  a instala iilor, utilajelor i ma inilor, revizii tehnice
obligatorii i repara ii planificate.

Ø spunde de solu ionarea în termen a peti iilor repartizate de conducerea DGASPC;
Ø exercit i alte atribu ii stabilite prin lege, conform dispozi iilor conducerii DGASPC.
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B) UNIT ILE DE ASISTEN  SOCIAL  AFLATE ÎN STRUCTURA DIREC IEI GENERALE
 (1)Servicii pentru îngrijire de tip reziden ial i de zi pentru copii :

- Complexul de servicii Centrul de primire în regim de urgen  si Centrul maternal Baia Mare;
- Grup nr. 1 :

- Centrul Rezidential de capacitate redusa Salsig
-  Centrul Rezidential de capacitate redusa Ardusat
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Mogosesti

- Grup nr. 2:
- Centrul Rezidential de capacitate redusa nr. 1
- Centrul Rezidential de capacitate redusa nr. 2
- Centrul Rezidential de capacitate redusa nr. 3
- Centrul Rezidential de capacitate redusa nr. 4

- Grup nr. 3:
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Oltului
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Grivitei
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Cehov
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Valea Rosie

              5. Grup nr. 4:
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Hollosi Simon
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Alba Iulia
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Universitatii
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Ferneziu

               6. Grup nr. 5:
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Cosbuc
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Eminescu
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Stefan cel Mare

                7.  Grup nr. 6:
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Carpati
- Centrul Rezidential de capacitate redusa  Cerbului

                8. Centrul Rezidential de capacitate redusa Ocna nr. 1
                9. Centrul Rezidential de capacitate redusa Ocna nr. 2
              10. Centrul Rezidential de capacitate redusa Targu Lapus
              11. CPCS Sighetu Marmatiei
              12. Complex de Servicii Centru Maternal, Centru de Primire in Regim de Urgenta si Centrul de Zi Sighetu
Marmatiei;
            13. Grup nr. 7:

- Centrul Rezidential de capacitate redusa Iuliu Maniu
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Stefan cel Mare
- Centrul Rezidential de capacitate redusa  Axa
- Centrul Rezidential de capacitate redusa Bradului

            14. Asistenti Maternali
 (2)Servicii pentru îngrijire de tip reziden ial pentru persoane adulte cu handicap

1. Centrul de îngrijire i asisten  Poienile de sub Munte;
2. Grup nr. 8 Baia Mare:

- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Castanilor
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Bujorului
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Topitorilor
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Tiblesului
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Prunului

3. Centre de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap din Sighetu Marmatiei:
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Closca
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Dragos Voda
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Tisei
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Bilascu

4.  Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Sighet
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Calinesti
- Centrul de recuperare i reabilitare pentru persoane cu handicap Plevnei, Viseu de Sus;
- Centrul de Zi Ajuta, Sighetu Marmatiei.

 (3) Direc ia general  poate furniza servicii în parteneriat cu organiza ii neguvernamentale.
(4) - Organizarea i structura Direc iei generale se reg se te în organigrama aprobat  anual de c tre Consiliul

Jude ean Maramures care cuprinde i schema sistemului rela ional dintre servicii/birouri/compartimente sau unit i de
asisten  social i/sau între acestea i conducere, respectiv Consiliul Jude ean Maramures.

(5) - Informarea salaria ilor Direc iei generale se face pe baza sistemului ierarhic, prin comunicare direct
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i/sau în edin ele de lucru organizate la nivelul Direc iei generale cu efii de compartimente i dup  caz, unit i,
precum i prin re eaua computerizat  a institu iei.

(6) - Fiecare serviciu din aparatul propriu al Direc iei generale este coordonat de c tre un ef  serviciu,
centrele/complexele destinate protec iei copilului si protectiei  persoanelor adulte cu handicap, de c tre un ef de centru.

Art. 23. - Fiecare unitate de asisten  social  prev zut  în organigram  are un Regulament de organizare i
func ionare propriu, Norme interne de func ionare, respectiv Regulament de ordine interioar , aprobate de conducerea
Direc iei generale.

Art. 24. - (1) Personalului din cadrul aparatului propriu al Direc iei generale, încadrat în func ii publice i se
aplic  prevederile Statutului func ionarilor publici, restul personalului încadrat în baza contractelor de munc , i se aplic
prevederile Codului muncii si a legilor speciale in vigoare pentru cei cu statut special (asistent maternal profesionist).

(2) Angajarea personalului se realizeaza prin concurs/examen, pe principiul competen ei profesionale, conform
prevederilor legale.

Art. 25. (1) - Numirea, eliberarea din func ie a tuturor categoriilor de personal  ale Direc iei generale sunt de
competen a directorului general al Direc iei generale, în conformitate cu prevederile legale.
 (2) - În îndeplinirea atribu iilor de serviciu, personalul Direc iei generale are dreptul, pe lâng  salariul de baz ,
la premii i sporuri specifice, conform legii.
 (3) - Asisten ii maternali profesioni ti sunt angajati ai Direc iei generale pe perioad  determinat i sunt
salariza i conform legisla iei specifice în vigoare.
 Art. 26. (1) - Personalul Direc iei generale este obligat sa pastreze  confiden ialitatea informa iilor de inute în
exercitarea atribu iilor de serviciu, a secretului de serviciu, fiindu-i interzis pretinderea sau primirea de foloase
necuvenite, iar func ionarilor publici fiindu-le incidente i prevederile statului func ionarilor publici privitoare la
conflictul de interese, incompatibilit i, principiile care guverneaz  conduita profesional i ob inerea de alte venituri
din surse legal statornice.

(2) - În realizarea atribu iilor de serviciu, personalul Direc iei generale are obliga ia s  solu ioneze cu maxim
operativitate i competen  profesional  întreaga problematic  ce deriv  din acestea, stabilit  în detaliu în fi ele fiec rui
post i dup  caz, potrivit standardelor în domeniu.

CAP. VI – BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI
Art. 27. - Direc ia general  este finan at  din venituri alocate de la bugetul Consiliului Jude ean Maramures,

bugetul de stat, dona ii, sponsoriz ri, alte forme private de contribu ii b ne ti permise de lege i contribu iile
beneficiarilor, ob inute i înregistrate în condi iile legii.

Art. 28. – Direc ia General  Protec ia Copilului, respectiv Direc ia General  Protec ia Persoanelor cu
Handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale pot finan a programe de interes na ional din
fonduri alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe, rambursabile i nerambursabile, cu destina ie expres  în
asisten  social , protec ia copilului i a  persoanei cu handicap, precum i din alte surse în condi iile legii, pe baz  de
contracte, conven ii sau acorduri i în care atât Consiliul Jude ean Maramures cât i Direc ia  general  devin i sunt

i.

CAP. VII. – PATRIMONIUL
Art. 29. (1) - Patrimoniul Direc iei generale este format din drepturile i obliga iile asupra bunurilor aflate în

proprietatea public  a jude ului Maramures i pe care le administreaz  precum i asupra bunurilor aflate în proprietatea
privat  a institu iei, pe care le gestioneaz  în condi iile legii.
 (2) - Patrimoniul Direc iei generale poate fi îmbog it i completat prin achizi ii, dona ii, precum i prin
preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul p ilor de bunuri din partea unor institu ii ale administra iei
publice centrale i locale, a unor persoane juridice de drept public i/sau privat, a unor persoane fizice din ar  sau din
str in tate.
 (3) - Bunurile mobile i imobile, aflate în administrarea Direc iei generale, se gestioneaz  potrivit dispozi iilor
legale în vigoare, conducerea institu iei fiind obligat  s  aplice m surile prev zute de lege în vederea protej rii acestora.

Art.  30. - Pentru o bun  func ionare Direc ia general  este dotat  cu:
- mijloace de transport auto supuse normativelor i consumurilor legal reglementate;
- mijloace tehnice pentru multiplicare i imprimare;
- echipamente tehnice audio-video;
- calculatoare i alte instrumente pentru prelucrarea i centralizarea informatic  a datelor.
Art. 31. (1) - Direc ia general  î i constituie o baz  de date, de informare i documentare, printr-o bibliotec

proprie electronic  sau format  din documente, c i i publica ii de specialitate.
(2) - Serviciul Monitorizare, analiz  statistic , indicatori asisten  social i incluziune social ine eviden a i

opereaz  periodic informa ii cu privire la copiii ce beneficiaz  de servicii oferite de c tre Direc ia general  în baza de
date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informational System), iar Serviciul Eviden a i plata presta ii sociale
completeaz  la zi baza de date din programul na ional de eviden  a persoanelor cu handicap privind drepturile legale
ale beneficiarilor.

(3) Direc ia general  este înregistrat  la Autoritatea na ional  de supraveghere a prelucr rii datelor cu caracter
personal ca operator de prelucrare date cu caracter personal cu nr. 9355.
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CAP. VIII. – SANC IUNI DISCIPLINARE I R SPUNDEREA FUNC IONARILOR PUBLICI I ALE
CELORLALTE CATEGORII DE ANGAJA I

Art. 32. - Înc lcarea cu vinov ie a îndatoririlor de serviciu atrage r spunderea disciplinar , contraven ional ,
civil  sau penal , dup  caz, conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioar .
1. Art. 33. - Aplicarea sanc iunilor disciplinare func ionarilor publici se face în baza Legii nr. 188/1999,
republicat , privind Statutul func ionarilor publici de c tre directorul general.

Art. 34. - Aplicarea sanc iunilor disciplinare pentru personalul angajat pe baz  de contract de munc  se face de
tre directorul general, cu respectarea prevederilor Codului muncii.

Art. 35. - Prezentul Regulament de organizare i func ionare se completeaz , în mod corespunz tor cu
prevederile Legii nr. 571/2004, privind protec ia personalului din autorit ile publice, institu iile publice i din alte
unit i în care se semnaleaz  înc lc ri ale legii, Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date i Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile
de interes public.

CAP. IX. – DISPOZI II FINALE
Art. 36. - (1) Direc ia general  de asisten  social i protec ia copilului are tampil i sigiliu proprii de form

rotund  cu urm torul con inut:
“Consiliul Jude ean Maramures – Direc ia General  de Asisten  Social i Protec ia Copilului Maramures”.
(2) - Direc ia are un num r de 3 tampile:
- una la directorul general adjunct economic (stampila nr.1).
- una la  secretariat (stampila nr.2);
- una la directorul general (stampila nr.3);
(3) - tampila se aplic  numai pe semn tura directorului general sau loc iitorului desemnat de acesta  prin

dispozi ie.
(4) - La sediul Direc iei generale se arboreaz  drapelul de stat al României.
Art. 37. - Direc ia general  are arhiv  proprie în care se p streaz , conform prevederilor legale: actul normativ

de înfiin are, dosarele beneficiarilor, dosarele personalului, documentele financiar-contabile, planul i programul de
activitate, d ri de seam i situa ii statistice, coresponden a, restul documentelor potrivit legii.

Art. 38. - Prezentul Regulament se completeaz  de drept cu actele normative în vigoare, se supune dezbaterii
Colegiului Director a Directiei generale i se aprob  prin hot rârea Consiliului Jude ean Maramures.

Art. 39. - Orice modificare i completare a prezentului Regulament vor fi propuse de directorul general i
avizate de Colegiul Director în vederea aprob rii de c tre Consiliul Jude ean Maramures.


