
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 
PROIECT

HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3 şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali, 
întrunit în şedinţă ordinară, azi 30.07.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 491810/CP/24.07.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 76330/23.07.2019 al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
- Adresa nr. 76331/23.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3;
In conformitate cu prevederile:

-  Art. 4, art. 6 alin. (1) şi alm. (2) din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;

-  Art. 8 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei 
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin HG 797/2017, cu 
modificările ulterioare;

-  Art. 369, art. 370, art. 391, art. 385, art. 402, art. 405, art. 406, art. 407, art. 408, art. 
465, art. 518, art. 519, art. 528 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-  Art. 39 alin. (1), lit.d) şi lit. j), art. 58 şi art. 60 alin. (1), art. 65, art. 66 şi art. 67 din 
Legea nr. 53/2003 (r1) Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare;

-  Art. 8 alin. (1), art. 11 şi art. 38 alin (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si 
completările ulterioare;

-  Art. 25 alin. (3) din OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, cu modificările si completările ulterioare;

-  Art. 21 din OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu 
modificfrile ulterioare;

-  Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 
cu modificările si completările ulterioare;

-  Art. 41, art. 113 alin. (5) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu modificările si 
completările ulterioare;



-  HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările 
si completările ulterioare;

- HG nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 
serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale;

-  HG nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene 
pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu 
atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la 
direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi 
situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru 
persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare 
şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 151/2012;

-  Decizia nr. 877/30.10.2018 a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu 
Dizabilităţi;

Luând în considerare:
- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică apărarea ordinii publice şi 

respectarea drepturilor cetăţenilor;
- Avizul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecţia copilului, relaţii cu 

sindicatele, ONG-uri, agenţi economici şi alte organizaţii precum si relaţia cu mass -  
media;

- Hotărârea nr. 1/11.07.2019 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţa 
Socială si Protecţia Copilului Sector 3;

- Protocolul constatator al preluării personalului/posturilor nr. 1438/357 încheiat în data 
de 08.01.2019 între DGASPC Sector 3 şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială, în conformitate cu prevederile anexei 3 la HG 1019/2018;

- Protocolul constatator al preluării personalului/posturilor nr. 1442/476 încheiat în data 
de 08.01.2019 între DGASPC Sector 3 şi Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a 
Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile anexei 3 la HG 1019/2018;

- Avizul consultativ eliberat de Ministerul Muncii Şi Justiţiei Sociale;
în temeiul prevederilor art. 139 alin.(l) şi art. 166 alin. (2) lit. f) şi lit. p) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
9
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A rt.l. începând cu data de 01.10.2019 se aprobă reorganizarea Direcţiei Generale de 
Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Sector 3, instituţie publică cu personalitate juridică 
care funcţionează în subordinea Consiliului Local Sector 3 Bucureşti, cu scopul de a 
asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate 
în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 
serviciilor sociale, precum şi organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2. începând cu data de 01.10.2019 se aprobă înfiinţarea, prin reorganizare, în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Sector 3, urmare a 
aplicării prevederilor Deciziei nr.877/30.10.2018 a preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi, a următoarelor centre:

a) Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi "Casa Max \  
str.V.Goldiş nr 1, Sector 3, Bucureşti, capacitate 50 locuri;

b) Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi ”Floarea 
Speranţei”, Calea Vitan nr. 267-269, Sector 3, Bucureşti, capacitate 46 locuri;

c) Locuinţa minim protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi "Sf. Paraschiva”, Bd 1 
Decembrie 1918 nr.12-14, Sector 3, Bucureşti, capacitate 10 locuri;

Art.3. Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia Generală de 
Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Sector 3, va efectua procedurile prealabile legale 
pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 şi art. 2.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziţii contrare se 
abrogă.

Art.5. Compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.
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Calea Dudeţti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

Reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 
este determinată de unele modificări legislative precum şi de intrarea în vigoare a noilor 
standarde minime de calitate obligatorii, conform cărora sunt licenţiate serviciile sociale 
care funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3.

în prezent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, are în 
structura sa 2207 posturi, din care :

• un număr de 296 de posturi sunt în structura aparatului propriu, 257 posturi 
fiind funcţii publice (vacante şi ocupate) diferenţa de 39 posturi fiind personal 
contractual cu atribuţii ce nu presupun prerogative de putere publică;

• un număr de 1090 de posturi sunt ocupate de personal de natură
contractuală care îşi desfăşoară activitatea atât în structura aparatului propriu 
cât şi în centrele şi creşele care funcţionează în subordinea instituţiei;

• un număr de 700 de posturi de asistenţi personali;
• un număr de 160 de posturi de asistenţi maternali;

Tn urma reorganizării în structura instuţiei va exista un număr total de 2039 de 
posturi din care :

• un număr de 261 de posturi sunt în structura aparatului propriu, 250 posturi 
fiind funcţii publice (vacante şi ocupate) diferenţa de 11 posturi fiind personal 
contractual cu atribuţii ce nu presupun prerogative de putere publică;

• un număr de 1029 de posturi sunt ocupate de personal de natură
contractuală care îşi desfăşoară activitatea atât în structura aparatului propriu 
cât şi în centrele şi creşele care funcţionează în subordinea instituţiei;

• un număr de 600 de posturi de asistenţi personali;
• un număr de 160 de posturi de asistenţi maternali;

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în 
Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 .

http://WWW.primarie3.ro
mailto:cabinetpri1nar@prlmarie3.ro
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Justificarea unitară pentru modificările propuse în proiectul de hotărâre la structura 
organizatorică a aparatului de specialitate este reprezentată de:

- respectarea si luarea in considerare a prevederilor legale;
-reducerea numărului de posturi, comparativ cu structura actuală, ca urmare a 

stabilirii numărului de posturi în funcţie de numărul de beneficiari pentru care direcţia 
furnizează servicii sociale;

-armonizarea structurilor de personal a serviciilor din cadrul instituţiei cu nevoile 
identificate în concordaţă cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările si completările ulterioare dar şi 
cu prevederile Standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale;

- eficientizarea activităţii instituţiei;
Având în vedere cele prezentate şi ţinând seama de raportul de specialitate nr. 

76330/23.07.2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 
am iniţiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al 
Sectorului 3.

|
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privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 este instituţie 

publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 al 

Municipiului Bucureşti cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei 

copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, 

grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de 

asistenţă socială şi a serviciilor sociale.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 a luat fiinţă conform 

Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 5S/2004 prin comasarea Direcţiei de Protecţia Copilului 

Sector 3 cu Direcţia de Protecţie Socială Sector 3 în conformitate cu prevederile Hotărârii de 

Guvern nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 a fost aprobat Regulamentul-cadru de organizare 

şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. în conformitate cu 

prevederile art. 6 alin. (1) din acelaşi act normativ, ” consiliile locale şi consiliile judeţene au 

obligaţia adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al 

sectoarelor municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru 

conformare cu prevederile art. 41 şi art. 113-116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor 

publice de asistenţă socială în baza regulamentelor- cadru prevăzute de prezenta 

hotărâre. "Potrivit prevederilor art. 8 alin. 1 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare 

al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului ” Structura organizatorică şi 

numărul de posturi aferente Direcţiei generale se aprobă de consiliul judeţean sau consiliul local 

al sectorului municipiului Bucureşti cu avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Justiţiei 

Sociale şi cu respectarea criteriilor orientative de personal prevăzute în anexa la prezentul 

regulament, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin 
potrivit legii. ”
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Reorganizarea instituţiei este impusă de intrarea în vigoare în primul trimestru al anului 

2019 a Standardelor Minime de calitate obligatorii aplicabile Serviciilor sociale, acte normative 

cu caracter imperativ, care stau la baza licenţierii serviciilor sociale furnizate de către DGASPC 

Sector 3. Totodată, de la ultima reorganizare şi până în prezent au intrervenit unele modificări 

legislative care au impus o analiza la nivelul instituţiei şi modificarea structurii existente în sensul 
dezvoltării, reducerii şi/sau desfiinţării unor servicii.

Prin Hotărârea nr. 153/26.04.2018 a Consiliului Local sector 3, a fost aprobată 

reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 

organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare.

în prezent Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, denumită 

în continuare D.G.A.S.P.C. S 3, are în structura sa 2207 posturi din care un număr de 296 de 

posturi în structura aparatului propriu, 257 posturi fiind funcţii publice (vacante şi ocupate).

Aplicând criteriile orientative prevăzute în grila Anexă - B la Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului aprobat 

prin H.G. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale a emis avizul consultativ nr. 16/16.07.2019 pentru un număr de 326 de posturi 

pentru aparatul propriu, ţinând cont de faptul că DGASPC Sector 3 oferă servicii sociale şi acordă 

drepturile prevăzute de lege pentru un număr de 90.477 beneficiari.

în cadrul instituţiei există un număr de 33 de posturi care au prevăzute în fişa postului 

atribuţii specifice managerilor de caz, dintre aceştia 31 sunt consilieri funcţii publice iar 2 sunt 

inspectori de specialitate, personal contractual, manageri de caz în cadrul Centrului de Intervenţii 

în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale - Componenta de de abuz, neglijare şi 

exploatare a copiilor.

în structura Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap sunt 

prevăzute 3 posturi de consilieri superiori (2 ocupate şi 1 post vacant) cu atribuţii de manageri de 

caz.

în structura Serviciului Management de Caz pentru Persoane Adulte şi Vârstnice sunt 

prevăzute 2 posturi de consilieri superiori cu atribuţii de manageri de caz.

în cadrul serviciilor din subordinea Direcţiei Protecţiei Copilului un număr de 15 consilieri 

au atribuţii de manageri de caz pentru copii care beneficiază de măsuri de protecţie specială, iar 

11 consilieri sunt manageri de caz pentru copii cu dizabilităţi aflaţi in evidenţa Serviciului 

Evaluare Complexă.

în urma reorganizării instuţiei, numărul total de posturi de pe aparatul propriu este de 261, 

din care 250 sunt funcţii publice (vacante şi ocupate), diferenţa de 11 posturi fiind personal 

contractual cu atribuţii ce nu presupun prerogative de putere publică.
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Justificarea unitară pentru modificările propuse în proiectul de hotărâre la structura 

organizatorică a aparatului de specialitate este reprezentata de:

- respectarea si luarea in considerare a prevederilor legale;

- reducerea numărului de posturi, comparativ cu structura actuală, ca urmare a stabilirii 

numărului de posturi în funcţie de numărul de beneficiari pentru care direcţia furnizează servicii 
sociale;

- armonizarea structurilor de personal a serviciilor din cadrul instituţiei cu nevoile 

identificate în concordaţă cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările si completările ulterioare dar şi cu prevederile 

Standardelor minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale.

- eficientizarea activităţii instituţiei.

Modificarea structurii organizatorice a DGASPC Sector 3 se va realiza ţinând cont de 

prevederile art. 369, 370, 385 alin. (3), 402, 405, 406, 407, 408, 465, 518, 519, 528, 612, 613 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cât şi pentru desfăşurarea în condiţii optime şi în 

conformitate cu prevederile legale a activităţii D.G.A.S.P.C. S 3.

Structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. S 3 va fi reorganizată după cum urmează:

1. BIROUL CORP CONTROL 

Structura veche Biroul Corp Control (1+5):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

453775 Sef birou SS I II

436849 Consilier ss I Superior

436783 Consilier ss I Principal

441160 Consilier ss I Asistent

451586 Consilier ss I Asistent

453800 Referent SM III Asistent

Având în vedere volumul mare de muncă precum şi necesitatea formării echipelor de 

control din câte doi reprezentanţi ai Corpului de Control se înfiinţează un post de Referent 

Superior, clasa III, fără a fi modificate atribuţiile biroului, doar componenţa numerică a structurii.

Noua structura a Biroului Corp Control 1+6 este următoarea:
a) 1 post de Şef Birou vacant - ID 453775

b) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat -  ID 436849,
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c) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal ocupat -  ID 436783

d) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent ocupat -  ID 441160

e) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent vacant -  ID 451586

f) 1 post de referent clasa III, gradul profesional asistent ocupat -  ID 453800

g) 1 post de referent clasa III, gradul profesional superior vacant nou înfiinţat

2. SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

Structura veche Serviciul Achiziţii Publice Şi Urmărire Contracte (1+9):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436745 Sef serviciu SS I II

509471 Consilier ss I Superior

509472 Consilier ss I Superior

436752 Consilier ss I Principal

453792 Consilier ss I Principal

453772 Consilier ss I Asistent

436737 Consilier ss n r Asistent

436775 Consilier ss I Asistent

453791 Consilier ss I Asistent

436767
Consilier

juridic ss I Asistent

Serviciul Achiziţii Publice Şi Urmărire Contracte se reorganizează prin reducerea unui 

post de consilier juridic clasa I, gradul profesional asistent vacant- ID 436767 pus la dispoziţia 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin protocolul constatator al preluării 

personalului/posturilor nr. 1438/357 încheiat în data de 08.01.2019 între DGASPC sector 3 şi 

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în conformitate cu prevederile anexei 3 la 

H.G. nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru 

plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în 

efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a 

Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a 

dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea 

Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012.
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Având în vedere complexitatea şi gradul de dificultate al activităţilor prevăzute pentru 

Serviciul Achiziţii Publice Şi Urmărire Contracte (1+8) şi prevederile art. 610 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, se propune următoarea structură de personal:

a) 1 post de Şef Serviciu ocupat - ID 436745

b) 1 post de consilier achiziţii publice clasa I, gradul profesional asistent ocupat -  ID 453772

c) 1 post de consilier achiziţii publice clasa I, gradul profesional asistent ocupat -  ID 436775,

d) 1 post de consilia" achiziţii publice clasa I, gradul profesional asistent- ID 453791

e) 1 post de consilier achiziţii publice clasa I, gradul profesional principal ocupat -  ID 436752

f) 1 post de consilier achiziţii publice clasa I, gradul profesional principal ocupat -  ID 453792

g) 1 post de consilier achiziţii publice clasa I, gradul profesional asistent vacant -  ID 436737

h) 1 post de consilier achiziţii publice clasa I, gradul profesional superior vacant - ID 509471

i) 1 post de consilier achiziţii publice clasa I, grad profesional superior vacant - ID 509472

3. DIRECŢIA JURIDICĂ se reorganizează şi va cuprinde următoarele structuri în 

subordine:

3.1. SERVICIUL JURIDIC ŞI EVIDENŢĂ IMOBILIARĂ (1+8)

3.2. SERVICIUL CONTENCIOS (1+7)

3.1.Structura veche Serviciul Juridic şi Evidenţa Imobiliară (1 + 8)

436755 Sef serviciu SS I II

436762 Consilier Juridic SS I Superior

436763 Consilier Juridic SS I Superior

509477 Consilier Juridic SS I Asistent

509474 Consilier SS I Superior

436830 Consilier juridic ss I Asistent

509476 Consilier Juridic ss I Asistent

436759 Consilier juridic ss I Principal

436758 Consilier Juridic ss I Superior

Serviciul Juridic Şi Evidenţă Imobiliară cu o structură de (1+8) se reorganizează prin 

reducerea unui număr de 2 posturi de consilier clasa I, gradul profesional asistent vacant- ID 

509476 şi consilier clasa I, gradul profesional principal vacant- ID 436759 puse la dispoziţia 

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin protocolul constatator al preluării 

personalului/posturilor nr. 1438/357 încheiat în data de 08.01.2019 între DGASPC sector 3 şi
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Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în conformitate cu prevederile anexei 3 la 

H.G. nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru 

plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în 

efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a 

Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a 

dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea 

Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012.

Se înfiinţează 2 posturi de consilier juridicii post consilier juridic clasa I, gradul profesional 

superior şi 1 post consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant.

SERVICIUL JURIDIC ŞI EVIDENŢĂ IMOBILIARĂ(1+8) va avea următoarea structură 
astfel:

a) 1 post Şef serviciu vacant -  ID 436755,

b) 1 post de consilier juridic clasa I, gradul profesional superior ocupat -  ID 436762

c) 1 post de consilier juridic clasa I, gradul profesional superior ocupat -  ID 436763

d) 1 post de consilier juridic clasa I, gradul profesional asistent ocupat -  ID 509477

e) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat -  ID 509474

f) 1 post de consilier juridic clasa I, gradul profesional superior vacant - ID 436758

g) 1 post de consilier juridic clasa I, gradul profesional asistent vacant - ID 436830

h) 1 post consilier juridic clasa I, gradul profesional superior nou infiinţat

i) 1 post consilier juridic clasa I, gradul profesional debutant nou infiinţat.

4. DIRECŢIA RESURSE UMANE se reorganizează şi va cuprinde următoarele structuri în 

subordine:

4.1. SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (1+8),

4.2. BIROUL RESURSE UMANE ASISTENŢI MATERNALI, ASISTENŢI PERSONALI

(1+6),

4.3. BIROUL SECURITATE, SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ (1+5).
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4.1 Structura veche Serviciul Managementul Resurselor Umane(l+9):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

453802 Sef serviciu SS I II

509514 Consilier SS I Asistent

436787 Consilier SS I Asistent

441158 Consilier SS I Asistent

509510 Consilier SS I Asistent

441159 Consilier SS I Asistent

509509 Consilier SS I Asistent

509536 Consilier ss I Principal

451452 Referent SM III Superior

Inspector de specialitate ss II

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE cu o structură de (1+9) se 

reorganizează prin reducerea unui post de consilier clasa I, gradul profesional principal vacant- 

ID 509536 pus la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin protocolul 

constatator al preluării personalului/posturilor nr. 1438/357 încheiat în data de 08.01.2019 între 

DGASPC sector 3 şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în conformitate cu 

prevederile anexei 3 la H.G. nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către 

agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a 

personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de 

la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, 

modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi 

pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012.

în cadrul structurii, se regăseşte un ocupant al unui post de natură contractuală care 

exercită atribuţii ce presupun prerogative de putere publică potrivit art. 370 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ prin urmare, toate posturile contractuale care implică aceste 

prerogative de putere publică vor fi prevăzute ca funcţii publice, urmând ca în urma aprobării 

structurii organizatorice ele să fie ocupate în condiţiile art. 406 şi art. 407 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ respectând totodată şi condiţiile prevăzute de art. 465 şi art. 613 din 

acelaşi act normativ, astfel:
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Doamna Asaftei Iuliana, personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de execuţie 

de consilier cls. I, gradul profesional asistent, conform prevederilor art. 612 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.

- în urma analizării fişei postului doamnei Asaftei Iuliana, rezultă că aceasta exercită 

prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 coroborat cu 

prevederile art. 405,406, 407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat.

- doamna Asaftei Iuliana, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 613 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor 

corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier cls. I, gradul 

profesional asistent, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Drept şi o vechime de 

2 ani si 8 luni în specialitatea studiilor absolvite.

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (1+8) va avea următoarea 

structură astfel:

a) 1 post de Şef Serviciu temporar ocupat - ID 453802

b) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent ocupat -  ID 436787

c) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent ocupat -  ID 441159

d) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent -  ID 509510

e) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent ocupat -  ID 509509

f) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent vacant -  ID 441158

g) 1 post de consilier clasa I, gradul professional asistent ocupat - ID 509514

h) 1 post de referent clasa III, gradul profesional superior ocupat -  ID 451452

i) 1 post de consilier clasa I, gradul professional asistent nou infiinţat

5. DIRECŢIA PROIECTE ŞI COMUNICARE

5.1. SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE ŞI RELAŢII CU SOCITATEA CIVILĂ 

Structura veche Serviciul Strategii, Proiecte Şi Relaţii Cu Socitatea Civilă (1+7):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436773 Sef serviciu SS I II

441153 Consilier SS I Superior

453776 Consilier SS I Principal
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436877 Consilier SS I Principal

509495 Consilier SS I Superior

441155 Consilier SS I Superior

Inspector de 

specialitate

SS II

Inspector de 

specialitate

SS II

în cadrul structurii, se regăseşte un ocupant al unui post de natură contractuală care exercită 

atribuţii ce presupun prerogative de putere publică potrivit art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ prin urmare, toate posturile contractuale care implică aceste prerogative de 

putere publică vor fi prevăzute ca funcţii publice, urmând ca în urma aprobării structurii 

organizatorice ele să fie ocupate în condiţiile art. 406 şi art. 407 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ respectând totodată şi condiţiile prevăzute de art. 465 şi art. 613 din acelaşi 
act normativ, astfel:

Doamna Alexa Oana Roxana, personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de execuţie de 

consilier cls. I, gradul profesional principal, conform prevederilor art. 612 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.

- în urma analizării fişei postului doamnei Alexa Oana Roxana, rezultă că aceasta exercită 

prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 coroborat cu 

prevederile art. 405,406,407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat.

- doamna Alexa Oana Roxana, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 613 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor 

corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier cls. I, gradul 

profesional principal, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Drept şi o 

vechime de 4 ani si 10 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Serviciul Strategii, Proiecte Şi Relaţii Cu Socitatea Civilă va avea o structură de (1+7) :

a) 1 post de Şef Serviciu ocupat - ID 436773

b) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat -  ID 441153

c) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat- ID 441155

d) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal ocupat -  ID 453776
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e) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal ocupat -  ID 436877

f) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat- ID 509495

g) 1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal nou infiinţat

h) 1 post de inspector specialitate grad II - contract individual de muncă suspendat

5.2. SERVICIUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ SI RELAŢII CU PUBLICUL 

Structura veche a Serviciului Comunicare, Registratură Si Relaţii Cu Publicul (1+9)

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436735 Sef serviciu SS I II

509501 Consilier SS I Superior

509503 Consilier SS I Principal

453796 Consilier SS I Principal

445068 Consilier SS I Asistent

436733 Referent specialitate SSD II Asistent

509505 Referent SM III Superior

509506 Referent SM III Superior

509504 Referent SM III Superior

Inspector de specialitate SS II

A

In cadrul structurii, se regăseşte un ocupant al unui post de natură contractuală care 

exercită atribuţii ce presupun prerogative de putere publică potrivit art. 370 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ prin urmare, toate posturile contractuale care implică aceste 

prerogative de putere publică vor fi prevăzute ca funcţii publice, urmând ca în urma aprobării 

structurii organizatorice ele să fie ocupate în condiţiile art. 406 şi art. 407 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ respectând totodată şi condiţiile prevăzute de art. 465 şi art. 613 din 

acelaşi act normativ, astfel:

Doamna Salvarovschi Iuliana Mihaela personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de 

execuţie de consilier cls. I, gradul profesional asistent, conform prevederilor art. 612 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.

- în urma analizării fişei postului doamnei Salvarovschi Iuliana Mihaela, rezultă că aceasta 

exercită prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 

coroborat cu prevederile art. 405, 406, 407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat.
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- doamna Salvarovschi Iuliana Mihaela, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi 

art. 613 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în 

specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de 

consilier cls. I, gradul profesional asistent, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 

domeniul Drept şi o vechime de 2 ani si 9 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Serviciul Comunicare, Registratură si Relaţii cu Publicul va avea o nouă structură de (1+9):

1 post şef serviciu vacant- ID 436735

1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent ocupat -  ID 445068 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat -  ID 509501 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal ocupat -  ID 509503 

1 post consilier clasa I, gradul profesional principal ocupat -  ID 453796 

1 post referent specialitate clasa II, gradul profesional asistent (SSD) ocupat -ID 436733 

1 post referent superior clasa III, gradul profesional superior ocupat -ID 509504 

1 post referent superior clasa III, gradul profesional superior ocupat -ID 509506 

1 post referent superior clasa III, gradul profesional superior ocupat -ID 509505 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent nou infiinţat

6. DIRECŢIA ECONOMICĂ se va reorganiza după cum urmează:

6.1. Serviciul Finanţe Buget (1+9),
6.2. Serviciul Contabilitate Salarizare (1+10),

6.3. Biroul Management Administrativ şi IT (1+5),
6.4. Biroul Administrativ Deservire

6.5. Creşa Potcoava
6.6. Creşa Titan
6.7. Creşa Ghiocelul
6.8. Creşa Greieraşul
6.9. Creşa Trapezului

6.10. Compartiment Funcţionare Creşe
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6.2.Serviciul Contabilitate-Salarizare
Structura veche Serviciul Contabilitate - Salarizare(l+10):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436814 Sef serviciu SS I II

436816 Consilier SS I Superior

436817 Consilier SS I Superior

436818 Consilier SS I Superior

436819 Consilier SS I Superior

509471 Consilier SS I Superior

436944 Consilier SS I Principal

509524 Consilier SS I Asistent

509525 Referent SM III Superior

436824 Referent SM III Superior

Inspector de specialitate SS II

Având în vedere reorganizarea Serviciului Contabilitate-Salarizare, se propune mutarea 

unui post vacant de consilier superior (ID 509471) din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare 

(Compartimentul Salarizare) în cadrul Biroului Management Administrativ şi I.T.

în cadrul structurii, se regăseşte un ocupant al unui post de natură contractuală care 

exercită atribuţii ce presupun prerogative de putere publică potrivit art. 370 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ prin urmare, toate posturile contractuale care implică aceste 

prerogative de putere publică vor fi prevăzute ca funcţii publice, urmând ca în urma aprobării 

structurii organizatorice ele să fie ocupate în condiţiile art. 406 şi art. 407 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ respectând totodată şi condiţiile prevăzute de art. 465 şi art. 613 din 

acelaşi act normativ, astfel:

Doamna Ilie Teodora Elena, personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de 

execuţie de consilier cls. I, gradul profesional asistent, conform prevederilor art. 612 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.

- în urma analizării modificării atribuţiilor din fişa postului doamnei Ilie Teodora Elena, 

rezultă că aceasta exercită prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 

465 coroborat cu prevederile art. 405, 406, 407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat.
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- doamna Ilie Teodora Elena, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 613 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor 

corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier cls. I, gradul 

profesional asistent, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 

de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Management Turistic 

şi Comercial şi o vechime de 3 ani si 4 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Serviciul Contabilitate - Salarizare va avea următoarea structură( 1+5+4):

1 post şef serviciu ocupat - ID 436814 

Compartimentul Contabilitate (5):
1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat -  ID 436816 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat -  ID 436817 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal ocupat -  ID 436944 

1 post referent superior clasa III, gradul profesional superior ocupat -ID 509525 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent nou infiinţat 

Compartimentul Salarizare (4):

1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat -ID 436818 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat -ID 436819 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent ocupat -ID 509524 

1 post referent superior clasa III, gradul profesional superior ocupat -ID 436824

6.3. Biroul Management Administrativ şi I.T.

Structura veche Biroul Management Administrativ Şi I.T.(l+5):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

453795 Sefbirou SS I II

453777 Consilier SS I Superior

509502 Consilier SS I Superior

509526 Consilier SS I Principal

453797 Consilier SS I Asistent

Inspector

specialitate SS I
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Pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii şi urmare a preluării de atribuţii privind 

monitorizarea şi urmărirea serviciilor de pază fără a modifica cu mai mult de 50% atribuţiile 

structurii existente, propunem mutarea unui post de referent (personal contractual) ocupat de 

Drăcea Emil, din cadrul Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial şi a unui post 

vacant de consilier superior din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare (Compartimentul 

Salarizare) în cadrul Biroului Management Administrativ şi I.T.

Astfel, Biroul Management Administrativ şi I.T va avea o noua structură de 1+7 posturi şi, 

ca urmare a reorganizării, va deveni Serviciul Management Administrativ şi I.T.

Titularului postului de conducere din cadrul BIROULUI i se vor aplica prevederile art. 

518 alin. (1) lit. a) şi lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, ca urmare a 

faptului că nu se modifică cu mai mult de 50% atribuţiile serviciului. Titularii posturilor funcţie 

publică de execuţie cărora nu li se vor modifică atribuţiile din fişa postului cu mai mult de 50% 

vor fi numiţi în noile funcţii în conformitate cu prevederile art. 518 alin. 1 lit. a) şi lit. d).

Serviciul Management Administrativ şi I.T. va avea o structură de (1+7):

1 post şef serviciu ocupat- ID 453795

1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior ocupat - ID 453777 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior vacant -ID 509502 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior vacant - ID 509471 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal ocupat - ID 509526 

1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent vacant - ID 453797 

1 post de inspector specialitate grad II ocupat 

1 post referent gradul IA  ocupat

6.4. Biroul Administrativ Deservire cu o structură de 1+5+19 posturi.

Ţinând cont de numărul de autovehicule care alcătuiesc parcul auto al instituţiei, precum şi de 

necesitatea asigurării transportului beneficiarilor instituţiei (copiii-la şcoli, centre de zi, spitale, 

medic de familie, activităţi educaţive/recreative, persoane adulte, persoane cu dizabilităţi la unităţi 

medicale, activităţi de socializare, oficii poştale) şi pentru asigurarea relaţiei intra şi 

interinstituţionale, se înfiinţează două posturi noi de şofer: 1 post de 8 ore (normă întreagă) şi 1 

post de 4 ore (Vi normă);

Luând în considerare referatul nr. 59278/03.06.2019 transmis de către şeful Centrului de 

îngrijire în Apartamente de Tip Familial, aprobat de către Directorul General, cu rezoluţia 

Directorului executiv Direcţia Resurse Umane, postul de inspector specialitate ocupat de doamna 

Jianu Marcela, care rin fişa postului exercită atribuţii de coordonare, în baza Convenţiei nr.
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20495/27.02.2018 încheiată de D.G.A.S.P.C. Sector 3 cu Universitatea de Medicină şi Farmacie 

"Carol Davila” - Facultatea de Stomatologie, se mută din cadrul Centrului de îngrijire în 

Apartamente de Tip Familial, în cadrul Biroului Administrativ Deservire.

Prin procesul de reorganizare, Biroul Administrativ Deservire va prelua posturile de şoferi şi 

muncitori calificaţi (mecanici şi fochişti) din structurile serviciilor sociale şi a creşelor, fara a 

modifica cu mai mult de 50% atribuţiile structurii existente.

Titularul postului de conducere din cadrul biroului va ocupa postul de Şef Centru de 

Deservire ca urmare a faptului că nu se modifică cu mai mult de 50% atribuţiile postului.

Biroul Admiministrativ de Deservire va deveni Centrul de Deservire care va avea 
următoarea componenţă (1+38):

1 post şef centru;

- 4 posturi inspector de specialitate;

- 2 posturi contractuale de referent;

16 posturi şofer din care 3 vacante;

- 6 posturi îngrijitor, din care 1 vacant;

10 posturi muncitor calificat.

6.5. Creşa Potcoava (1+88):

- se transformă postul vacant de muncitor calificat (bucătar) în post de îngrijitor 

se transformă 5 posturi vacante de infirmieră în 5 posturi de îngrijitori

- se mută 2 posturi de muncitor calificat(mecanic şi fochist) şi un post de şofer, în 

cadrul Centrului de Deservire.

Având în vedere atribuţiile din fişa postului d-nei Ungur Luminiţa, propunem 

transformarea postului ocupat de către aceasta, din muncitor calificat bucătar în magaziner.

Astfel, noua structură a Creşei Potcoava (1+85) va fi:

1 post şef centru 

1 post inspector specialitate 

1 post psiholog 

1 post medic

- 2 posturi referenţi 

1 post educator

- 7 posturi educatori puericultori 

1 post administrator
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10 posturi asistenţi medicali

- 42 posturi infirmiere

- 2 posturi spălătorese

- 6 posturi muncitori calificaţi(bucătari) 

1 post magaziner

* 3 posturi îngrijitori

- 6 posturi îngrijitori - vacante

1 post educator puericultor - vacant

6.6 Creşa Titan (1+103)

* se transformă un post vacant de muncitor calificat (bucătar) intr-un post de ajutor 
bucătar;

- se transformă un post vacant de asistent medical cu studii superioare într-un post 

de şef centru;

- se transformă un post vacant de asistent medical într-un post de educator 
puericultor;

- se transformă un post vacant de asistent medical într-un post de administrator;

- se transformă un post vacant de asistent medical într-un post de îngrijitor copii;

- se transformă 5 posturi vacante de infirmier în 5 posturi de educator puericultor;

- se transformă 5 posturi vacante de infirmier în 5 posturi de îngrijitor copii;

- se transformă un post vacant de infirmier într-un post de psiholog; 

se desfiinţează 1 post de referent;

- mutarea unui post de şofer şi a unui post de muncitor calificat (mecanic) în cadrul 

Centrului de Deservire.

Având în vedere faptul că în prezent, Creşa Titan îşi desfăşoară activitatea în locaţii 
cu adrese diferite, va fi înfiinţată Creşa Cerceluş (locaţia din Str. Cerceluş) - ca structură 

independentă cu personal preluat şi/sau transformat de la Creşa Titan.

Astfel, noua structură a Creşei Titan (1+74) va fi:

- 1 post şef centru

- 2 posturi inspectori de specialitate

- 1 post psiholog

1 post asistent medical cu studii superioare 

1 post soră medicală

- 2 posturi educatori puericultori

- 14 posturi asistenţi medicali
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33 posturi infirmiere 

3 posturi îngrijitori

- 2 posturi spălătorese 

1 post magaziner

- 4 posturi muncitori calificaţi(bucătari)

1 post muncitor calif lenjereasă

- 5 posturi educatori puericultori -  vacante

1 post muncitor necalificat( ajutor bucătar) - vacant 

* 3 posturi îngrijitori copii -  vacante

Astfel, noua structură a Creşei Cerceluş (1+25) va fi:

1 post şef centru vacant 

1 post administrator vacant 

1 post magaziner 

1 post educator puericultor 

5 posturi asistenţi medicali 

7 posturi infirmiere

1 post spălătoreasă

2 posturi muncitori calificaţi(bucătari)

1 post educator puericultor -  vacante

1 post psiholog - vacant

3 posturi îngrijitori copii -  vacante

2 posturi îngrijitori clădiri -  vacante

6.7 Creşa Ghiocelul (1+62):

se transformă un post vacant de referent într-un post de educator puericultor; 

se mută unui post de muncitor calificat (mecanic) în cadrul Centrului de Deservire.

- se transformă un post vacant de asistent medical într-un post de îngrijitor copii;

Astfel, noua structură a Creşei Ghiocelul (1+61) va fi:

- 1 post şef centru

- 2 posturi inspectori de specialitate

- 1 post psiholog

- 1 post referent

- 1 post magaziner

- 1 post administrator

- 11 posturi educatori puericultori
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- 11 posturi asistenţi medicali

- 22 posturi îngrijitori

- 1 post spălătoreasă

- 3 posturi muncitor calificaţi(bucătari)

- 2 posturi muncitor necaii ficaţi(ajutori bucătar)

- 1 post medic - vacant

- 1 post educator puericultor - vacant 

* 2 posturi îngrijitori -  vacante

- 1 post îngrijitor copii vacant

6.8. Creşa Greieraşul (1+83):

- se transformă un post vacant de asistent medical într-un post de îngrijitor clădiri;

- se transformă un post vacant de referent într-un post de îngrijitor clădiri;

- se transformă un post vacant de asistent medical într-un post de îngrijitor copii;

- se mută 2 posturi muncitori calificaţi (mecanici) în cadrul Centrului de Deservire. 

Pentru funcţionarea a 4 grupe de copii 0-3 ani într-un corp de clădire separat de cel al

Creşei Greieraşul (extinderea Creşei Greieraşul într-un corp nou ce urmează a fi amenajat la 

aceeaşi adresă) este necesară suplimentarea structurii de personal prin înfiinţarea unui număr de 

17 posturi, astfel:

3 posturi educator puericultor

10 posturi îngrijitori copii

1 post muncitor calificat -  bucătar

1 post muncitor necalificat- ajutor de bucătar

1 post spălătoreasă

1 post îngrijitor clădiri

Astfel, noua structură a Creşei Greieraşul (1+ 98) va fi:

- 1 post şef centru

- 1 post inspector de specialitate

- 1 post psiholog

- 1 post referent

- 10 posturi educatori puericultori

- 15 posturi asistenţi medicali

- 1 post magaziner

- 1 post administrator

- 22 posturi îngrijitori

- 2 posturi muncitori calificaţi (bucătar)
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- 2 posturi muncitori necalificaţi (ajutori bucătar)
- 1 post medic -  vacant

- 3 posturi îngrijitori clădiri - vacante

- 9 posturi educatori puericultori -  vacante

- 25 posturi îngrijitori - vacante 

2 posturi spălătorese -  vacant

- 1 post muncitor calificat -  bucătar- vacant

- 1 post muncitor necalificat- ajutor de bucătar- vacant

6.9. Creşa Trapezului(l+28):

Se desfiinţează 1 post ocupat de muncitor calificat (mecanic) si se muta un post de 

muncitor calificat (mecanic) în cadrul Centrului de Deservire.

Structura noua va fi de : 1+ 26 posturi.

în prezent, tot personalul Creşei Trapezului îşi desfăşoară activitatea în incinta Creşei Greieaşul, 

imobilul situate în Str. Trapezului fiind în proces de renovare.

7. Centrul Intervenţii în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale

în vederea asigurării eficienţei, operativităţii şi permanenţei în ceea ce priveşte intervenţia 

de urgenţă în cazurile sesizate instituţiei noastre, Centrul De Intervenţii în Regim De Urgenţă în 

Domeniul Asistenţei Sociale trebuie să îşi dezvolte sfera activităţilor desfăşurate şi să aloce 

resursele necesare.

Pentru optimizarea tuturor activităţiilor Centrului de Intervenţii in Regim de Urgenta în 

Domeniul Asistentei Sociale, precum şi în scopul furnizării de servicii complexe care să vină în 

sprijinul grupurilor vulnerabile şi oricărei persoane aflate în dificultate, se impun modificări în 

structura Centrului, astfel:

Centrul De Intervenţii în Regim De Urgenţă In Domeniul Asistenţei Sociale să fie 

structurat pe doua componente:

Componenta de abuz, neglijare, trafic şi exploatare a copiilor.

Componenta de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale 

în cadrul Componentei de abuz, neglijare, trafic şi exploatare a copiilor vor fi atribuite 

noi sarcini cum ar fi evaluarea detaliată, comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copiilor 

victime ale violenţei, respectiv a adulţilor şi/sau copiilor victime ale violenţei în familie, precum şi 

a familiei acestora şi a presupusului făptuitor/agresor, planificarea serviciilor specializate şi de 

sprijin, monitorizarea/reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, ş.a.
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Pentru Componenta de abuz, neglijare, trafic şi exploatare a copiilor propunem înfiinţarea 
următoarelor posturi:

• 2 posturi noi de inspector specialitate

• 1 post de psiholog

• 2 posturi de inspector - manager de caz.

Cerinţele de ocupare pentru posturile noi înfiinţate de inspector specialitate vor fi de studii 
superioare în domeniul asistenţei sociale sau sociologie-psihologie.

Cerinţele de ocupare pentru posturile noi înfiinţate de manager de caz vor fi de studii în 

domeniul asistenţei sociale sau sociologie-psihologie, dar şi condiţiile prevăzute de Ordinul nr. 

288/2006-Standard 9, pentru a fi manageri de caz.

în cadrul Componentei de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale 

se organizează şi funcţionează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă.

Se propune mutarea a 2 posturi de inspector specialitate ocupate de Ochiuz Valentin şi Ionaşcu 

Izabela din structura de personal a Centrului de îngrijire în Apartamente de Tip Familial în 

structura Centrului De Intervenţii în Regim De Urgenţă In Domeniul Asistenţei Sociale- 

Componenta de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, având în vedere 

faptul că în prezent, aceştia exercită atribuţii specifice acestui centru ca urmare a delegării prin 
dispoziţia Directorului General.

Urmare a reorganizării şi a preluării de noi atribuţii în cadrul Componentei de abuz, 

neglijare, trafic şi exploatare a copiilor nu se modifică cu mai mut de 50% atribuţiile centrului şi 

ca urmare titularul postului de conducere din cadrul centrului va ocupa postul de Şef centru al 

Centrului De Intervenţii în Regim De Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale.

Noua schema de personal propusă(l+23)
■ post şef centru

Componenta de abuz, neglijare, trafic şi exploatare a copiilor(5):

• 2 posturi de inspector specialitate

• 1 post de psiholog

• 2 posturi de inspector de specialitate-manager de caz.

Componenta de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale (inclusiv 

telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă) (18)

• 10 posturi inspectori specialitate

• 1 post psiholog

• 2 posturi referenţi

• 2 posturi asistent medical comunitar
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2 posturi mediator sanitar 

1 post şofer

8. DIRECŢIA DE PROTECŢIE SOCIALĂ se va reorganiza şi va avea următoarele 
modificări:

8.1. SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE 

Structura veche Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale (1+9):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436895 Şef serviciu SS I II

436897 Consilier SS I Superior

436942 Consilier SS I Superior

436903 Consilier ss I Superior

509552 Consilier ss I Superior

509537 Consilier ss T Principal

509538 Consilier ss i Principal

509511 Consilier ss i Asistent

441180 Consilier ss i Asistent

436900 Referent SM in Superior

SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE cu o structură de (1+9) se

reorganizează prin reducerea unui post de consilier clasa I, gradul profesional principal vacant-

ID 509538 pus la dispoziţia Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti

prin protocolul constatator al preluării personalului/posturilor nr. 1442/476 încheiat în data de

08.01.2019 între DGASPC sector 3 şi Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului

Bucureşti, în conformitate cu prevederile anexei 3 la H.G. nr. 1019/2018 privind aprobarea

Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a

municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru

persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene,

respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi
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situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu 

handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
151/2012.

SERVICIUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE (1+8) va avea următoarea 
structură de personal:

a) 1 post şef serviciu -  ID 436895

b) 1 post consilier clasa I grad profesional superior -  ID 436897

c) 1 post consilier clasa I grad profesional superior- ID 436942

d) 1 post consilier clasa I grad profesional superior- ID 436903

e) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent ID- 441180

f) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent -  ID 509511

g) 1 post referent clasa III grad profesional superior -  ID 436900

h) 1 post consilier clasa I grad profesional superior vacant ID 509552

i) 1 post consilier clasa I grad profesional principal vacant ID 509537

8.2. SERVICIUL DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU GRUPURILE VULNERABILE 

Structura veche Serviciul Dc Asistenţă Socială Pentru Grupurile Vulnerabile (1+9):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436934 Sef serviciu SS I II

509558 Consilier SS I Superior

509559 Consilier SS I Superior
436884 Consilier ss I Superior

509560 Consilier ss I Superior

436935 Consilier ss I Principal

436936 Consilier ss I Principal

509561 Consilier ss I Asistent

509562 Referent SM III Superior

509563 Referent SM III Superior

Se reduce un post de consilier clasa I, gradul profesional superior vacant -  ID 509560 pus la 

dispoziţia Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti prin protocolul 

constatator al preluării personalului/posturilor nr. 1442/476 încheiat în data de 08.01.2019 între
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DGASPC sector 3 şi Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, în 

conformitate cu prevederile anexei 3 la H.G. nr. 1019/2018 privind aprobarea Procedurii de 

preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului 

Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu 

handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale 

sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de 

suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, 

precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale 

pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012.

Serviciul de Asistenţă Socială pentru Grupurile Vulnerabile se va desfiinţa, atribuţiile 

acestuia urmând a fi preluate de către alte structuri din cadrul instituţiei, dacă va fi în viitor 

identificată nevoia.

Funcţiile publice ocupate şi vacante din cadrul acestui serviciu se desfiinţează astfel;

a) 1 post de şef serviciu -  ID 436934

b) 1 post de consilier clasa I grad profesional superior - ID 509558

c) 1 post de consilier clasa I grad profesional superior - ID 509559

d) 1 post de consilier clasa I grad profesional principal ID 436935

e) 1 post de consilier clasa I grad profesional principal ID 436936

f) 1 post de consilier clasa I grad profesional asistent vacant ID 509561

g) 1 post de referent clasa III grad profesional superior ID 509562

h) 1 post de consilier clasa I grad profesional superior vacant ID 436884

i) 1 post de referent clasa III grad profesional superior vacant ID 509563

Postul de conducere din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială Pentru Grupurile 

Vulnerabile se va desfiinţa iar titularului postului de Şef Serviciu cu ID 436934 Geantă Florea i 

se vor aplica prevederile art. 519 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în 

urma desfiinţării postului de conducere odată cu desfiinţarea serviciului.

Funcţionarilor publici din cadrul Serviciului de asistenţă socială pentru grupurile vulnerabile 

ale căror posturi se vor desfiinţa, le vor fi aplicate prevederile art. 519 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.

Justificare desfiinţării serviciului

Având în vedere faptul că activităţile principale defaşurate în cadrul serviciului s-au redus în 

ultimii ani după cum urmează:
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• pachetele alimentare se acordă doar de două ori pe an, în perioada sărbătorilor

• numărul beneficiarilor a scăzut progresiv (2016 - 21.888 beneficiari, 2017 - 6,002 
beneficiari, 2018 -1997 beneficiari)

• în 2019 nu se acordă pachete alimentare

• în ultimii 2 ani nu s-au acordat ajutoarele prin POAD

• în perioada ianuarie -  mai 2019 au fost desfăşurate doar activităţi de verificare a 

eligibilităţii beneficiarilor care au primit pachete în decembrie 2018 şi de arhivare a 
dosarelor,

considerăm că nu se justifică funcţionarea unui serviciu format din 1+ 9  funcţii publice şi
propunem desfiinţarea serviciului.

8.3. Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi ”Casa Max”

în vederea aplicării următoarelor acte normative:

• OUG nr. 69/2018, art. 51, alin (4) - capacitatea centrelor rezidenţiale pentru persoane 

adulte cu handicap nu poate f i  mai mare de 50 de locuri

• Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte- centrul rezidenţial are capacitate maximă de 50 de locuri

• Decizia Preşedintelui ANPD nr. 877/30.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei de 

reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap

• Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale - 

raportul beneficiar/angajat în centrele rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi este de 

1/1.

Se impune înfiinţarea prin reorganizare a Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi ”Casa Max”, centru care are în prezent un număr de 50 beneficiari şi o 

structură de personal de 1+79.

Mutarea in cadrul Serviciului de Asistenta Sociala in Domeniul Protecţiei Drepturilor 

Copilului a postului ocupat de inspectorul de specialitate Bisericescu Mihaela Tomusia, care isi 

desfasoara activitatea in cadrul S.A.S.D.P.D.C., ca urmare a delegării de atribuţii.

Propunem reducerea structurii de personal cu 30 posturi, de la 1 +79 la 1 + 49 posturi, astfel:

• se desfiinţează 19 posturi vacante:
- 1 post psiholog
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1 post inspector specialitate

- 2 posturi referenţi

- 3 posturi asistenţi medicali 

8 posturi infirmieri

- 2 posturi îngrijitori 

1 post lenjereasă

1 post muncitor calificat — bucătar

• se desfiinţează 11 posturi ocupate:

• 3 posturi infirmieri

• 1 post îngrijitor

• 2 posturi asistenţi medicali

• 2 posturi referenţi

• 3 posturi muncitori calificaţi- bucătari

Noua schema de personal propusă este:

• 1 post şef centru

• 1 post asistent social

• 2 posturi inspectori specialitate

• 1 post medic

• 1 post psiholog

• 1 post kinetorapeut

• 1 post asistent BFT (maseur)

• 1 post asistent farmacie

• 6 posturi asistenţi medicali

• 3 referenţi

• 1 post administrator

• 1 post magaziner

• 2 posturi spălătorese

• 4 posturi bucătari

• 1 post ajutor bucătar

• 4 posturi îngrijitori

• 17 posturi infirmieri

• 1 post muncitor calificat - fochist

• 1 post art terapeut
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8.4 Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte «Căuzaşi»
în urma analizării activităţii centrului şi a numărului de beneficiari (în perioada ianuarie - mai 

2019, la activităţile centrului au participat 51 de beneficiari), s-a constatat că este necesară 

reducerea schemei de personal de la 1 + 13 posturi la 1 + 9 posturi.

• se desfiinţează 2 posturi vacante:

• 1 post kinetoterapeut

• 1 post asistent medical

• se desfiinţează 3 posturi ocupate:

• 1 post infirmier/ă

• 1 post asistent medical

• 1 post îngrijitor

• se transformă postul vacant de inspector specialitate în asistent social

• se înfiinţează un post de medic de recuperare

Pentru a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Colegiului Fizioterapeuţilor din România, medicul de recuperare va avea ca atribuţii atât 

evaluarea beneficiarilor centrului Căuzaşi cât şi a celor din centrele de îngrijire şi 

cluburile seniorilor şi ai Centrului Brânduşa care beneficiază de servicii de recuperare oferite de 

kinetoterapeuţi, stabilirea indicaţiilor pentru programul de recuperare şi prescrierea tratamentului 

aplicat de asistenţii medicali de balneofizioterapie (electroterapie şi masaj), prin repartizarea 

timpului de lucru.

Desfiinţarea postului de infirmier/ă este susţinută de faptul că beneficiarii care 

frecventează centru de zi se deplasează independent sau cu mijloace ajutătoare şi nu necesită 

sprijin în activităţile premergătoare programelor de terapie.

Atribuţiile asistentului medical (măsurarea constantelor biologice, evidenţa şi verificarea 

medicamentelor existente în centru, aplicarea măsurilor necesare în caz de urgenţă până la sosirea 

salvării, etc) pot fi preluate de cei doi asistenţi BFT având în vedere calificarea şi încărcătura 

zilnică a acestora.

Desfiinţarea postului de îngrijitor a avut în vedere spaţiul redus pe care îl ocupă centrul 

Căuzaşi, spaţiu pentru a cărui întreţinere nu se justifică un post cu o normă de lucru de 8 ore. 

Atribuţiile îngrijitorului vor fi asigurate prin repartizarea unui număr de ore postului de îngrijitor 

din cadrul Clubului seniorilor Codrii Neamţului având în vedere că acesta funcţionează la aceeaşi 

adresă.
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Noua schema de personal propusă:

• 1 post şef centru

• 2 posturi kinetoterapeuţi

•  2 posturi asistenţi medicali BFT

• 2 posturi asistenţi masaj BFK

• 1 post psiholog

• 1 post asistent social

• 1 post medic recuperare

8.5. Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Ana”

In urma analizării situaţiei medicale a beneficiarilor centrului, s-a identificat nevoia 

acestora de a fi incluşi în programe de recuperare /reabilitare în vederea menţinerii sau ameliorării 

autonomiei funcţionale a beneficiarului. Totodată se are în vedere respectarea standardelor 

minime de calitate pentru căminele pentru persoane vârstnice (Anexa 1, Ord nr. 29/2019) -  

standard 3.3 -  centrul dispune de personal calificat pentru realizarea terapiilor de recuperare 

funcţională şi recomandarea Avocatului Poporului de a dezvolta şi întări echipa formată din 

personal de recuperare.

Centrul se organizează astfel:

% Se reduce numărul posturilor de inspector de specialitate cu un post 

• Se transformă: - 1 post vacant de inspector specialitate în asistent social 

- 1 post vacant de infirmier în kinetoterapeut.

Se înfiinţează:

• 1 post referent

• 1 post asistent medical BFT

Se reduce 1/2 normă medic (vacant)

Noua schema de personal propusă (1+38) este:

• 1 post şef centru

• 1 post asistent social

• 1 post inspector specialitate

• 1 post kinetoterapeut
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• 1 post psiholog

• 1 post medic -  1/2 normă (4 ore)

• 5 posturi asistenţi medicali

• 3 posturi referenţi

• 13 posturi infirmieri

• 4 posturi muncitori calificaţi-bucătari

• 1 post muncitor necalificat -ajutor bucătar

• 3 posturi îngrijitori

• 1 post administrator

• 1 post magaziner

• 1 post spălătoreasă

• 1 post asistent medical BFT (maseur)

8.6 Centrul de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi personali

Se reduce schema de personal cu 100 de posturi vacante de asistenţi personali, de la 1+ 700 la 1+ 

600.

8.7 Complex de servicii "Unirea”

în vederea aplicării Deciziei Preşedintelui ANPD nr. 877/30.10.2018 pentru aprobarea 

Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, se 

înfiinţează prin reorganizare Locuinţa minim protejată pentru persoane adulte cu dizabilitati «Sf. 

Paraschiva». Locuinţa are o capacitate de 10 locuri şi o structură de personal formată dintr-un post 

de inspector specialitate (atribuţii de asistent social).

Totodată, având în vedere că Centrul de zi ”Sf. Lucian” din cadrul Complexului de servicii 

”Unirea ” are o capacitate maximă de 25 de locuri/zi şi că media beneficiarilor din comunitate 

care participă la activităţi este de 15 beneficiari/zi, se propune reducerea schemei de personal a 

Complexului de la 1+9 la 1+6, astfel:

• Se desfiinţează:s

-1  post vacant de inspector specialitate 

-1  post ocupat de muncitor calificat-bucătar 

-1  post ocupat administrator
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Reducerea postului de bucătar este justificată prin faptul că în cadrul centrului de zi se 

pregăteşte o singură masă pentru maxim 15 beneficiari (prânzul) ceea ce nu justifică un post de 

bucătar cu normă întreagă. Prânzul va fi asigurat prin contractarea serviciilor de catering.

De asemenea, nu se justifică o normă întreagă de administrator având în vedere că prin 

asigurarea mesei prin intermediul unei firme de catering, nu mai este necesară achiziţia de 

produse alimentare şi de aprovizionarea zilnică din magazie cu alimente pentru bucătărie. 

Atribuţiile administratorului (gestiunea bunurilor din clădire, încasarea o dată pe lună a 

contribuţiei beneficiarilor din locuinţa protejată şi primirea şi distribuirea de alimente o dată pe 

săptămână pentru maxim 10 beneficiari) pot fi preluate prin repartizarea unui număr de ore 

administratorului de la CIA Casa Max.

Noua schema de personal propusă (1+6) este:

• 1 post şef centru

• 2 posturi inspector specialitate

• 1 post psihopedagog

• 1 post psiholog

• 1 post îngrijitor

•  1 post kinetoterapeut

8.8 Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi "Floarea 

Speranţei”

în vederea aplicării Deciziei Preşedintelui ANPD nr. 877/30.10.2018 pentru aprobarea 

Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, se 

înfiinţează prin reorganizare Centrul de îngrijire ş i Asistenţă pentru Persoane Adulte cu 

D izabilităţi Floarea Speranţei, cu o structură de personal de 1+45, astfel:

• Se desfiinţează un post de asistent medical BFT ocupat

• Se transformă un post de infirmier vacant în asistent social pentru a respecta 

legislaţia specifică domeniului de asistenţă socială

Noua schema de personal propusă (1+45) este:

• 1 post şef centru

• 1 post asistent social

• 1 post inspector specialitate

• 1 post kinetoterapeut
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• 1 post psiholog

• 1 post medic

• 7 posturi asistenţi medicali

• 3 posturi referenţi

• 16 posturi infirmieri

• 5 posturi muncitori calificaţi-bucătari

• 4 posturi îngrijitori

• 1 post administrator

• 1 post magaziner

• 2 post spălătoreasă

• 1 post lenjereasă

8.9 Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost (1+32)

• Componenta rezidenţială din 1+27 devine 1+25

- 2 posturi de muncitor calificat ( bucătar) ocupate de Chivu Nicuşor şi Batcu Cornelia 

se mută în structura de personal a Adăpostului de noapte

- se reduce 1/2 normă medic

• Componenta Adăpost de noapte se modifica schema de personal din 5 în 7

- Se transformă postul vacant de infirmier în spălătoreasă

- Se preiau prin mutare 2 posturi de muncitor calificat (bucătar) ocupate de Chivu 

Nicuşor şi Batcu Cornelia din schema de personal a componentei rezidenţiale.

Posturile de bucătar se redistribuie, fără a afecta numărul total de posturi din cadrul 

Complexului de servicii, pentru a respecta procentul de 80% personal de specialitate impus de 

standardele minime de calitate pentru serviciile rezidenţiale destinate persoanelor fără adăpost, 

aprobate prin Ord. nr. 29/2019, Anexa 4.

Noua schema de personal propusă (1+32) este:

• 1 post şef centru 

Componenta rezidenţială(25)

• 3 posturi inspectori specialitate

• 1 post psiholog

• 1 post medic 1/2 normă (4 ore)

• 3 posturi asistenţi medicali

• 4 posturi referenţi
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• 6 posturi infirmieri

• 3 posturi muncitori calificaţi (bucătari)

• 2 posturi îngrijitori

• 1 post administrator

• 1 post magaziner

Componenta Adăpost de noapte(7)

• 1 post asistent medical

• 2 posturi infirmieri

• 2 posturi muncitori calificaţi(bucătari)

• 2 posturi spălătoreasă

8.10. Adăpost pentru Victimele Violentei in Familie "Sf. Maria" (1+9)

• Se modifică schema de personal de la 1+9 la 1+8 prin desfiinţarea postului de 

asistent medical ocupat

• Se transformă postul vacant de referent în infirmier

Având în vedere fluctuaţia numărului de beneficiari, capacitatea de doar 12 locuri a 

adăpostului, faptul că victimele violenţei în familie pot fi incluse în adăpost la orice oră din zi şi 

noapte, iar personalul medical nu este prezent în permanenţă pentru a realiza evaluarea medicală 

iniţială, nu se justifică existenţa unui post cu normă de 8 ore.

Pentru eficientizare, atribuţiile asistentului medical vor fi preluate de asistent medical din 

cadrul Centrului de zi Micul Prinţ, prin repartizarea unui număr de ore având în vedere că cele 

două centre funcţionează la aceeaşi adresă. Intervenţia asistentului medical va fi solicitată în 

funcţie de nevoile beneficiarilor Adăpostului Sf. Maria. Conform standardelor minime de calitate 

aprobate prin Ord. nr. 28/2019, Adăpostul dispune de personal care a urmat sau urmează cursuri 

de prim-ajutor şi sprijină beneficiarii pentru a accesa serviciile medicale ambulatorii sau din 
spitale.

Noua schema de personal propusă (1+8) este:

• 1 post şef centru

• 1 post asistent social

• 1 post inspector specialitate

• 1 post psiholog

31



• 2 posturi referenţi

• 2 posturi infirmieri

• 1 post îngrijitor

9. DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI se va reorganiza şi 
va avea următoarele modificări:

9.1. Serviciul de Asistenta Sociala în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului

Structura veche Serviciul de Asistenta Sociala in Domeniul Protecţiei Drepturilor 
Copilului(l+12)

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436833 Sef serviciu SS I II

441161 Consilier SS I Superior

436834 Consilier SS I Superior

436864 Consilier SS I Superior

436839 Consilier SS I Principal

436841 Consilier ss I Superior

436835 Consilier ss I Principal

436836 Consilier ss I Principal

436838 Consilier ss I Principal

436842 Referent SM III Superior

441162 Consilier SS I Asistent

436854 Consilier ss I Principal

509527 Consilier ss Asistent

Serviciul de Asistenta Sociala în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului se reorganizează 

prin reducerea următoarelor posturi:

- 1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal vacant- ID 436835.
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* 1 post de consilier clasa I, gradul profesional asistent vacant- ID 509527.

în cadrul Serviciului de Asistenta Sociala in Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului, se 

regăsesc 5 posturi de natură contractuală ocupate de către personal care exercită atribuţii ce 

presupun prerogative de putere publică potrivit art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ prin urmare, toate posturile contractuale care implică aceste prerogative de putere 

publică vor fi prevăzute ca funcţii publice, urmând ca în urma aprobării structurii organizatorice 

ele să fie ocupate în condiţiile art. 406 şi art. 407 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ respectând totodată şi condiţiile prevăzute de art. 465 şi art. 613 din acelaşi act 
normativ, astfel:

Doamna Stan Cornelia, personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de execuţie 

de consilier cls. I, gradul profesional asistent, conform prevederilor art. 612 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei 
Drepturilor Copilului:

- în urma analizării fişei postului doamnei Stan Cornelia rezultă că aceasta exercită 

prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 coroborat cu 

prevederile art. 405, 406, 407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat,

- doamna Stan Cornelia îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 613 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor 

corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier cls. I, gradul 

profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul ştiinţelor 

juridice şi o vechime de 2 ani şi 9 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Domnul Gheorghe Onuţ Leonardo, personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de 

execuţie de consilier cls. I, gradul profesional asistent, conform prevederilor art. 612 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială în Domeniul 

Protecţiei Drepturilor Copilului:

- în urma analizării fişei postului domnul Gheorghe Onuţ Leonardo rezultă că aceasta 

exercită prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 

coroborat cu prevederile art. 405, 406, 407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat.

- domnul Gheorghe Onuţ Leonardo îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 613 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea
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studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier cls. I, 

gradul profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul psihologie 

şi o vechime de 2 ani şi 3 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Doamna Moise Nicoleta, personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de execuţie 

de consilier cls. I, gradul profesional asistent, conform prevederilor art. 612 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, în cadrul Serviciului de Asistenta Sociala în Domeniul Protecţiei 

Drepturilor Copilului:

- în urma analizării fişei postului doamnei Moise Nicoleta rezultă că aceasta exercită 

prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 coroborat cu 

prevederile art. 405, 406 407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat.

- doamna Moise Nicoleta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 613 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor 

corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier cls. I, gradul 

profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul psihologie 

şi o vechime de 3 ani şi 4 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Doamna Iordache Mihaela, personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de 

execuţie de consilier cls. I, gradul profesional principal, conform prevederilor art. 612 din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în cadrul Serviciului de Asistenta Sociala în Domeniul 

Protecţiei Drepturilor Copilului:

- în urma analizării fişei postului doamnei Iordache Mihaela rezultă că aceasta exercită 

prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 coroborat cu 

prevederile art. 405, 406, 407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat.

* doamna Iordache Mihaela îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 613 din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor 

corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier cls. I, gradul 

profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul sociologie 

şi o vechime de 5 ani şi 2 luni în specialitatea studiilor absolvite.
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Doamna Bisericescu Tomusia Mihaela, personal contractual, se stabileşte ca funcţie 

publică de execuţie de consilier cls. I, gradul profesional superior, conform prevederilor art. 612 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în cadrul Serviciului de Asistenta Sociala in 

Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului:

- în urma analizării fişei postului doamnei Bisericescu Tomusia Mihaela rezultă că aceasta 

exercită prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 

coroborat cu prevederile art. 405, 406, 407 şi 613 din actul normativ mai sus menţionat.

- doamna Bisericescu Tomusia Mihaela îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 

613 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea 

studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier juridic cls. 

I, gradul profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul psihologie 

şi o vechime de 8 ani şi 10 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Serviciul de Asistenta Sociala în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului (1+15) va

avea următoarea structură de personal:

a) 1 post şef serviciu -  ID 436833

b) 1 post consilier clasa I grad profesional superior -  ID 441161

c) 1 post consilier clasa I grad profesional superior- ID 436864

d) 1 post consilier clasa I grad profesional superior- ID 436834

e) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ID- 436841

f) 1 post consilier clasa I grad profesional principal -  ID 436839

g) 1 post consilier clasa I grad profesional principal -  ID 436836

h) 1 post consilier clasa I grad profesional principal ID 436838

i) 1 post consilier clasa I grad profesional principal ID 436854

j) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent ID 441162

k) 1 post referent clasa III grad superior ID 436842

l) 1 post consilier clasa I grad profesional superior

m) 1 post consilier clasa I grad profesional principal

n) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent

o) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent

p) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent
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9.2. Serviciul Management de caz

Structura veche Serviciul Management de caz (1+13):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436845 Sef serviciu SS I n

436847 Consilier SS I Superior

436851 Consilier SS I Superior

436852 Consilier SS I Superior

436850 Consilier SS I Superior

436846 Consilier SS I Superior

436837 Consilier SS I Superior

509529 Consilier ss I Superior

451455 Consilier ss I Superior

436855 Consilier ss I Principal

436777 Consilier ss I Principal

441278 Consilier ss I Asistent

436857 Consilier ss I Asistent

436848 Referent SM III Superior

Serviciul Management de caz (1+13) se reorganizează prin reducerea următoarelor posturi:

- 1 post de consilier clasa I, gradul profesional principal vacant- ID 436855.

- 1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior vacant- ID 436837

-1 post de consilier clasa I, gradul profesional superior vacant- ID 451455.

Serviciul va asigura managementul de caz pentru copiii beneficiari de masuri de protecţie 

speciala in servicii de tip rezidenţial, pentru copiii beneficiari de admisie in cadrul Compexului 

de Servicii „Casa Noastra” si va monitoriza situaţia copiilor aflaţi in plasament la furnizori 

privaţi (in prezent 69 copii), in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 25/2019 privind
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aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 
copiilor din sistemul de protecţie specială.

Serviciul Management de caz va avea următoarea structură de personal (1+10):

a) 1 post şef serviciu ocupat -  ID 436845

b) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat -  ID 436847

c) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat - ID 436851

d) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat - ID 436852

e) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat ID- 436850

f) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat -  ID 436846

g) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat -  ID 509529

h) 1 post consilier clasa I grad profesional principal vacant ID 436777

i) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent ocupat ID 441278

j) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent vacant ID 436857

k) 1 post referent superior, clasa III ocupat ID 436848

9.3 Biroul Plasament Familial
Structura veche Biroul Plasament Familial (1+6)

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436859 Sef birou SS I II

436861 Consilier SS I Superior

441165 Consilier SS I Superior

441168 Consilier SS I Principal

441167 Consilier SS I Principal

436840 Consilier ss I Principal

441166 Consilier ss I Principal

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime 

de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie 

special, în procesul de reorganizare vor fi preluate de la Serviciul Management de Caz atribuţiile 

privind asigurarea managementului de caz pentru copiii aflaţi in plasament la persoane/familii.
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- se înfiinţează 1 post de consilier asistent, cerinţele de ocupare fiind în conformitate cu 

prevederile H.G. nr. 797/2017.

Biroul Plasament Familial se reorganizează şi devine Serviciul Plasament Familial fără a fi 
modificate atribuţiile mai mult de 50% şi va avea o structura de 1+7.

Titularului postului de conducere din cadrul Biroul Plasament Familial ID 436859 - Popa 

Avida Gabriela i se vor aplica i se vor aplica prevederile art. 518 alin.(l) lit. a) şi lit. d) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ fiind astfel numit în funcţia de Şef Serviciu în cadrul 
Serviciului Plasament Familial.

Titulari posturilor de execuţie ale căror atribuţii prevăzute în fişele de post nu se vor 

modifica cu mai mult de 50%, vor fi numiţi in funcţie conform prevederile art. 518 alin. 1 lit. a) 
şi lit. d).

Serviciul Plasament Familial va avea următoarea structură(l+7):

a) 1 Şef serviciu -  ID 436859

b) 1 post consilier clasa I grad profesional superior -  ID 436861

c) 1 post consilier clasa I grad profesional superior -  ID 441165

d) 1 post consilier clasa I grad profesional principal -  ID 441167

e) 1 post consilier clasa I grad profesional principal -  ID 441168

f) 1 post consilier clasa I grad profesional principal -  ID 436840

g) 1 post consilier clasa I grad profesional principal -  ID 441166

h) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent

9.4. Serviciul Asistenţă Maternală 

Structura veche Serviciul Asistenţă Maternală(l+14+160):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436869 Sef serviciu SS I II

436872 Consilier SS I Superior

436871 Consilier SS I Superior

436708 Consilier SS I Superior

509532 Consilier SS I Superior

436870 Consilier SS I Superior

441173 Consilier SS I Superior

436876 Consilier SS I Principal
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445073 Consilier SS I Principal

436875 Consilier SS I Principal

436874 Consilier SS I Principal

436878 Consilier SS I Asistent

436879 Consilier ss I Asistent

436880 Consilier SS I Asistent

Medic SS Primar

Serviciul Asistenţă Maternală se reorganizează şi preia de la Serviciul Management de Caz a 

atribuţiilor privind asigurarea managementului de caz pentru copiii aflaţi in plasament la asistent 

matemal profesionist, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 26/2019 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie special dar fără a modifica atribuţiile serviciului într-un procent mai mare 

de 50%.

- Se reduce un post vacant de consilier principal ID 436874

- Se transformă un post vacant de medic în asistent medical

Se înfiinţează un post nou de psiholog practicant (1/2 de normă) - 4 ore şi va avea 

atribuţii specifice de monitorizare a activităţii asistenţilor maternali şi a evoluţiei 

copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali angajaţi ai DGASPC Sector 3 cu 

domiciliul în judeţul Ialomiţa în baza Convenţiei de colaborare încheiată între DGASPC 

Sector 3 şi DGASPC Ialomiţa.

Serviciul Asistenţă Maternală va avea următoarea structură (1+14):

a) 1 post şef serviciu ocupat -  ID 436869

b) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat - ID 436872

c) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat - ID 436871

d) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat - ID 436708

e) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat -ID- 436870

f) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat -ID 509532

g) 1 post consilier clasa I grad profesional superior vacant -ID 441173

h) 1 post consilier clasa I grad profesional principal ocupat -ID 436876

i) 1 post consilier clasa I grad profesional principal ocupat -ID 445073

j) 1 post consilier clasa I grad profesional principal ocupat- ID 436875

k) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent ocupat- ID 436878

l) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent ocupat -ID 436879

m) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent ocupat -ID 436880
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n) 1 post psiholog practicant ocupat (4 ore)

o) 1 post asistent medical vacant

9.5 Serviciul Evaluare Complexa
Structura veche Serviciul Evaluare Complexa (1+14):

ID FUNCŢIE STUDII CLASĂ GRAD

436863 Sef serviciu SS I II

436865 Consilier SS I Superior

436866 Consilier SS I Superior

436867 Consilier ss I Superior

441172 Consilier ss I Superior

441171 Consilier ss I Superior

441170 Consilia: ss I Superior
441169 Consilier ss I Superior

436856 Consilier ss T ~ Superior

436860 Consilier ss I Principal

436868 Consilier ss I Asistent

509530 Consilier ss I Asistent

Inspector speciaitate ss I

Medic ss Primar

Medic ss Primar

în cadrul structurii, se regăseşte un ocupant al unui post de natură contractuală care 

exercită atribuţii ce presupun prerogative de putere publică potrivit art. 370 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ prin urmare, toate posturile contractuale care implică aceste 

prerogative de putere publică vor fi prevăzute ca funcţii publice, urmând ca în urma aprobării 

structurii organizatorice ele să fie ocupate în condiţiile art. 406 şi art. 407 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ respectând totodată şi condiţiile prevăzute de art. 465 şi art. 613 din 

acelaşi act normativ, astfel:

Doamna Pruteanu Maria Violeta, personal contractual, se stabileşte ca funcţie publică de 

execuţie de consilier cls. I, gradul profesional superior, conform prevederilor art. 612 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ.

- în urma analizării fişei postului doamnei Pruteanu Maria Violeta, rezultă că aceasta 

exercită prerogative de putere publică, conform prevederilor art. 370 din OUG nr. 57/2019
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privind Codul Administrativ, aceasta fiind numită după stabilirea funcţiei, potrivit art. 465 

coroborat cu prevederile art. 405, 406, 407 şi art. 613 din actul normativ mai sus menţionat.

- doamna Pruteanu Maria Violeta, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 465 şi art. 613 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi condiţiile de vechime în specialitatea 

studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice de consilier cls. I, 

gradul profesional superior, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul sociologie 

şi o vechime de 9 ani si 6 luni în specialitatea studiilor absolvite.

Serviciul Evaluare Complexa va avea următoarea structură (1+14):

a) 1 post şef serviciu ocupat- ID 436863

b) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat- ID 436865

c) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat- ID 436866

d) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat - ID 436867

e) 1 post consilier clasa 1 grad profesional superior ocupat ID- 441172

f) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat -  ID 441171

g) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat -  ID 441170

h) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat ID 441169

i) 1 post consilier clasa I grad profesional superior ocupat ID 436856

j) 1 post consilier clasa I grad profesional principal ocupat ID 436860

k) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent ocupat ID 436868

l) 1 post consilier clasa I grad profesional asistent ocupat ID 509530

m) 1 post consilier clasa I grad profesional superior nou înfiinţat

n) 1 post medic primar ocupat

o) 1 post medic primar vacant

9.6. Centrul de Consiliere si Resurse
în prezent, conform Organigramei DGASPC si a statului de funcţii, structura centrului este 

de 1 + 10, după cum urmează:

1 şef centru 

3 psihologi

- 7 inspectori de specialitate

- Posturi vacante: 1 şef centru, 2 posturi psiholog, 1 post inspector specialitate

- 2 inspectori de specialitate au raportul de muncă suspendat;

- 1 inspector specialitate îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială 

în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului, ca urmare a delegării de atribuţii;
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Centrul se reorgnizează astfel:

- mutarea în cadrul Serviciului de Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor 

Copilului a postului ocupat de inspectorul de specialitate Gheorghe Onuţ - Leonardo, care 

îşi desfăşoară activitatea la S.A.S.D.P.D.C ca urmare a delegării de atribuţii.;

- înfiinţarea unui post de asistent social;

- reducerea unui număr de 4 posturi de inspector de specialitate

- înfiinţarea unui număr de 2 posturi de psiholog;

diversificarea activităţilor centrului prin adăugarea de atribuţii privind consilierea 

victimelor violenţei în familie precum şi a persoanelor adulte, în conformitatea cu prevederile 

Hotărârii nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în 

echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în 

familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 

exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de 

persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor 

state, a Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2019pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 

privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte 

normative si a Ordinului nr. 2524/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind modalitatea de 

participare la programele speciale de consiliere psihologică, organizate de către serviciile de 

specialitate publice sau private;

trecerea Centrului de Consiliere şi Resurse în subordinea Directorului General 
Adjunct.

Noua structură a Centrului de Consiliere si Resurse va fi (1+8)
1 post şef centru 

4 posturi psiholog vacante 

1 post psiholog ocupat

1 post asistent social

2 posturi inspector specialitate cu contract individual de muncă suspendat.

Angajaţilor ale căror posturi vor fi desfiinţate le vor fi aplicate prevederile Codului Muncii

precum şi prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

9.7. Centrul de Consiliere pentru Prevenirea Abandonului Şcolar
în prezent, conform Organigramei DGASPC şi a statului de funcţii, structura centrului este 

de 1 + 9, după cum urmează:

1 şef centru

- 2 psihologi
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- 6 inspectori de specialitate

1 referent

Din care:
- posturi vacante -1 psiholog;

- 1 post inspector specialitate cu contractul de muncă suspendat

- 1 inspector specialitate îşi desfăşoară activitatea în cadrul S.A.S.D.P.D.C., ca urmare a 
delegării de atribuţii;

Centrul se reorganizează astfel:

mutarea în cadrul Serviciului de Asistenţa Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor 

Copilului a postului ocupat de inspectorul de specialitate Moise Nicoleta, care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul S.A.S.D.P.D.C., ca urmare a delegării de atribuţii;

preluarea în cadrul centrului a atribuţiilor privind distribuirea laptelui praf în cadrul 

Programului PN V.I.Intervenţia 1 Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 

luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte p ra f’ derulat de Ministerul 

Sănătăţii conform legii nr. 321/2001 şi Ordinul nr. 1253/2006 pentru aprobarea Normelor 

Metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001, a Ministerului Sănătăţii şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor;

Având în vedere ca atribuţiile principale ale centrului presupun monitorizarea situaţiei 

copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, asigurarea prestaţiilor financiare excepţionale, a 

serviciilor asigurate de centrele de zi din cadrul şcolilor şi monitorizarea familiilor în vederea 

prevenirii abandonului şcolar şi familial, consilierea fiind o activitate subsidiară, se propune 

schimbarea denumirii centrului în „Centrul de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului”

Urmare a reorgănizării şi a preluării de noi activităţi în cadrul Componentei de abuz, 

neglijare şi exploatare a copiilor nu se modifică cu mai mult de 50% atribuţiile centrului şi ca 

urmare titularul postului de conducere din cadrul CENTRULUI va ocupa postul de Şef centru al 

Centrului de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului.

Noua structură a Centrului de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului(l+8)
1 post şef centru ocupat 

1 post psiholog vacant 

1 post psiholog ocupat 

5 posturi inspector specialitate ocupate

- 1 post referent ocupat

9.8. Complex de Servicii ,,Pistruiatul”(l+26)
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în prezent, conform Organigramei DGASPC şi a statului de funcţii, Complexul de Servicii 

„Pistruiatul” (1 + 26) este structurat pe două componente, după cum urmează:

Componenta rezidenţială (19):
3 posturi inspector de specialitate;

4 posturi referent (din care unul vacant);

4 posturi infiimier/a (din care unul vacant);

1 post asistent medical;

3 posturi supraveghetor noapte;

1 post psiholog;

1 post ingrijitor (vacant);

1 post administrator;

1 post muncitor calificat - bucatar.

Componenta de Supraveghere şi Monitorizare a Copilului Delincvent(7):
3 posturi inspector de specialitate;

2 posturi muncitor calificat -  bucatar (din care unul vacant);

1 post ingrijitor clădiri (vacant);

1 post referent (vacant).

Centrul se reorganizează astfel:

- Se mută un număr de 3 posturi din cadrul Componentei de Supraveghere si Monitorizare a 

Copilului Delincvent in cadrul Componentei rezidenţiale şi anume:

2 posturi muncitor calificat -  bucatar (din care unul vacant);

1 post ingrijitor clădiri (vacant);

Noua structură a Complexului de Servicii ,,Pistruiatul”(l+26):

Componenta rezidentiala(22):
3 posturi inspector de specialitate;

4 posturi referent (din care unul vacant);

4 posturi infirmi er/a (din care unul vacant);

1 post asistent medical;

3 posturi supraveghetor noapte;

1 post psiholog;

2 post ingrijitor (vacant);

1 post administrator;

3 post muncitor calificat - bucatar(din care unul vacant);.
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Componenta de Supraveghere si Monitorizare a Copilului Delincvent(4):
- 3 posturi inspector de specialitate;

1 post referent (vacant).

9.9. Centrul de Zi „Licurici”
In prezent, conform Organigramei DGASPC si a statului de funcţii, structura centrului este 

de 1 +14, din care un număr de 6 posturi sunt vacante;

Centrul asigura pe timpul zilei activitati de ingrijire, educaţie, recreere -  socializare, 

consiliere pentru preşcolari (3-7 ani) proveniţi din familii defavorizate;

Capacitatea centrului este de 20 locuri, din care sunt ocupate in prezent un număr de 11

locuri;

Activităţile desfăşurate in cadrul centrului nu sunt organizate in conformitate cu curricula 

pentru invatamantul preşcolar, elaborata de către Ministerul Educaţiei Naţionale

In conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art. 16, al 1. „învăţământul 

general obligatoriu cuprinde învăţământul primar; învăţământul gimnazial şi primii 2 ani ai 

învăţământului secundar superior. învăţământul secundar superior şi grupa mare din 

învăţământul preşcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până 

cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030. “

Având în vedere cele mai sus prezentate, Centrul de Zi „Licurici”, va fi desfiinţat, 

beneficiarilor urmând a le fi acordate servicii în urma iniţierii unei Hotărâri de Consiliu Local 

privind plata de către D.G.A.S.P.C. Sector 3 a grădiniţei pentru copiii din categorii defavorizate şi 

care frecventează in prezent Centrul de Zi „Licurici”.

Angajaţilor ale căror posturi vor fi desfiinţate le vor fi aplicate prevederile Codului Muncii 

precum şi prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

9.10. Centrul de Plasament „Pinocchio”

In prezent, conform Organigramei DGASPC si a statului de funcţii, structura centrului este 
de 1 + 29.

Centrul se reorganizează astfel:

- Se reduce un post de muncitor calificat (bucatar) vacant;

- Se transformă un post de referent ocupat(cu atribuţii de administrator) în administrator.

Noua structură a Centrului de Plasament „Pinocchio”(l+28):
1 post Şef centru
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3 posturi inspector de specialitate;

7 posturi referent

1 post asistent medical;

1 post medic

6 posturi supraveghetor noapte;

1 post psiholog;

3 posturi ingrijitor;

1 post administrator;

1 post magaziner

3 posturi muncitor calificat -  bucatar

1 post spălătoreasă

9.11. Complexul de Servicii „Casa Noastra”
In prezent, conform Organigramei DGASPC si a statului de funcţii, structura complexului 

este de 1 + 21

Complexul de Servicii „Casa Noastra” are o capacitate de 16 locuri (10 locuri -  

componenta Adăpost de Zi si Noapte pentru Copiii Străzii, 6 locuri -  componenta rezidenţiala)

Complexul isi desfasoara în prezent activitatea la parterul clădirii din str. Rotunda nr. 2

In vederea respectării standardelor minime de calitate in vigoare, cat si pentru obţinerea 

licenţei de funcţionare, Complexul se va reorganiza pe 2 componente, activitatea complexului 

urmând a se desfăşura şi la etajul clădirii:

Componenta Adăpost de Zi si Noapte va funcţiona la parter cu o capacitate de 10 locuri + 

2 locuri izolator.

Componenta Centrul de Primire in Regim de Urgenta va funcţiona la etaj cu o capacitate 9 

locuri + 3 locuri izolator.

Licenţierea celor 2 componente se va face separat, pe anexe diferite din Ord. nr. 25/2019, 

in consecinţa este necesara structura de personal separata pentru cele 2 componente.

Se reduce unui număr de 2 posturi (ocupate) de inspector de specialitate;

Se infiinteaza următoarelor posturi:

1 post asistent medical;

1 post asistent social;

- 4 posturi referent;

- 4 posturi supraveghetor de noapte;

1 post administrator.

Noua structură a Complexului de Servicii „Casa NoastraM(l+30):
Personal comun:
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1 sef centru 

1 administrator

* 3 bucătari

- 3 Îngrijitori

1 spalatoreasa

Personal Adăpost de Zi si Noapte:
- 5 referenţi
- 5 supraveghetori noapte

1 asistent social -  Vi norma 

1 psiholog -  Vi norma 

1 asistent medical 

Personal C.P.R.U.:
- 4 referenţi

- 4 supraveghetori noapte

1 asistent social -  Vi norma

- 1 psiholog -  Vt norma 

1 asistent medical

9.12. Centrul de Primire in Regim de Urgenta „Copiii Străzii”
In prezent, conform Organigramei DGASPC si a statului de funcţii, structura centrului este 

de 1 + 21, centrul având o capacitate de 15 locuri

Ca urmare a intensificării activităţilor de prevenire a abandonului si a menţinerii copiilor 

in mediul familial, precum si a identificării de alternative de tip familial pentru copiii aflaţi in 

situaţie de risc, s-a realizat la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 3 o scădere a numărului copiilor pentru 

care este necesara dispunerea măsurii de protecţie speciala -  plasament in regim de urgenta.

Astfel, din cele 15 locuri disponibile ale C.P.R.U. „Copiii Străzii”, in prezent sunt ocupate 

un număr de 5 locuri. Pentru cei 5 copii găzditi in CPRU, specialiştii instituţiei au identificat 

soluţii, astfel încât acestor copii să le fie asigurate în continuare servicii sociale.

Având în vedere cele mai sus prezentate, Centrul de Primire in Regim de Urgenta 

„Copiii Străzii” se desfiinţează şi atribuţiile specifice acestui tip de centru vor fi preluate şi 

desfăşurate in cadrul Complexului de Servicii „Casa Noastra” -  Componenta Centrul de Primire 

in Regim de Urgenta, care va funcţiona la etajul imobilului.

Angajaţilor ale căror posturi vor fi desfiinţate le vor fi aplicate prevederile Codului Muncii 

precum şi prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

9.13. Casa de Tip Familial „Crinul Alb”
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In prezent, conform Organigramei DGASPC si a statului de funcţii, structura centrului este 
de 1 + 21, după cum urmeaza :

- 1 post sef centru

- 1 post psiholog

- 2 posturi psihopedagog

- 1 post asistent social

- 1 post inspector de specialitate

- 1 post referent

- 1 post administrator

- 5 posturi asistent medical

- 6 posturi infirmier/a

- 1 post ingrijitor

* 2 posturi muncitor calificat (bucatar)

- din care un număr de 4 posturi sunt vacante: 1 post asistent medical, 1 post ingrijitor, 1 

post infirmier/a, 1 post psihopedagog.

In vederea eficientizarii activităţii Casei de Tip Familial „Crinul Alb” şi a oferirii de 

servicii complexe pentru copiii cu dizabilitati beneficiari de masuri de protecţie în acest centru în 

concordanţă cu Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 

serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială centrul se 

reorganizează astfel:

se reduce numărul de posturi ocupate de asistent medical de la 4 la 3; 

se reduce un post (vacant) de asistent medical;

- se reduce un post (ocupat) de psihopedagog; 

se reduce un post (vacant) de psihopedagog;

- se reduce un post (vacant) de ingrijitor;

se înfiinţează 4 posturi de supraveghetor de noapte;

Casa de Tip Familial „Crinul Alb” va avea o structura de 1+20, după cum urmeaza:

- 1 post sef centru

- 1 post psiholog

- 1 post asistent social

- 1 post inspector de specialitate cu atribuţii specifice în terapia 

copiilor cu autism

- 1 post referent

- 1 post administrator

- 3 posturi asistent medical

- 6 posturi infirmier/a
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“ 4 posturi supraveghetor de noapte 

- 2 posturi muncitor calificat (bucatar)

Angajaţilor ale căror posturi vor fi desfiinţate le vor fi aplicate prevederile Codului Muncii 

precum şi prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

9.14. Complexul de Servicii „Brandusa”

Complexul de Servicii „Brandusa” este structurat pe doua componente:

- Centrul de zi „Brandusa”, care include si Compartimentul de recuperare 

pentru Copii cu Dizabilitati

- Centrul „Casa Soarelui”

In prezent, conform Organigramei DGASPC si a statului de funcţii, structura centrului este de (1 
+ 42), după cum urmeaza:

Centrul de Zi ”Brânduşa”( 16)

2 posturi de kinetoterapeut din care unul are contractul individual de muncă 
suspendat

- 2 posturi de psiholog din care unul vacant

- 2 posturi de psihopedagog din care unul temporar vacant, ca urmare a exercitării 

temporare de către titular a atribuţiilor de Şef Centru de Recuperare pentru Persoane 
Adulte Căuzaşi

1 post de logoped 

4 posturi de referent

- 4 posturi de inspector de specialitate

1 post de îngrijitor

Compartiment de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi (22)

2 posturi de medic 

1 post de psiholog

1 post de fiziokinetotrapeut

- 8 posturi de kinetoterapeut din care un post vacant şi imul temporar vacant ca urmare 

a exercitării temporare de către titular a atribuţiilor de Şef Complex de Servicii 
Brânduşa

4 posturi asistent medical BFT 

1 post inspector de specialitate
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3 posturi referent

1 post îngrijitor

1 post asistent medical vacant

Centrul Casa Soarelui(4)

- 2 posturi de referent

1 post inspector de specialitate

- 1 post îngrijitor

în vederea optimizării activităţii, respectării prevederilor Ordinului nr. 27/2019 privind 

aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor şi în 

scopul obţinerii licenţei de funcţionare se propune modificarea structurii de personal astfel:
Centrul de zi "Brânduşa”

* reducerea unui post vacant de psiholog

- reducerea unui post ocupat de ingrijitor

- înfiinţarea unui post de infirmier/a;

înfiinţarea unui post de referent cu norma de 4 ore.

Compartiment de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi

- reducerea a 2 posturi ocupate de medic

- reducerea numărului de posturi de referent ocupate de la 3 la 2;

- desfiinţarea unui post vacant de kinetoterapeut 

Centrul „Casa Soarelui”

- desfiinţarea a unui număr de 2 posturi ocupate de referent; 

desfiinţarea postului ocupat de inspector de specialitate;

- Înfiinţarea unui post de asistent social;

- înfiinţarea unui post de administrator;

Astfel, Complexul de Servicii „Brandusa” va avea următoarea structura (1+37):

1 Sef centru;

Centrul de zi "Brânduşa” (16):

- 2 posturi de kinetoterapeut 

1 post de psiholog

- 2 posturi de psihopedagog 

1 post de logoped
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5 posturi de referent (din care unul cu norma de lucru de 4 ore)

- 4 posturi de inspector de specialitate

- 1 post infirmier/a

Compartiment de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi(18):

1 post de psiholog 

1 post de fiziokinetotrapeut

- 7 posturi de kinetoterapeut

- 4 posturi Asistent medical BFT

1 post inspector de specialitate

2 posturi referent

1 post îngrijitor clădiri

- 1 post asistent medical

Centrul Casa Soarelui (3):

1 post asistent social 

1 post administrator 

1 post îngrijitor clădiri

9.15. Centrul de zi ”Lizuca” (1+32)

Se muta un post de muncitor calificat (mecanic) în cadrul Centrului de Deservire.

Centrul va ava o structură de (1+31)

9.16. Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”

In prezent, in cadrul Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului 

Sector 3 funcţionează Centrul de îngrijire in Apartamente de Tip Familial si Centrul de Integrare 

Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 ani.

Centrul de îngrijire in Apartamente de Tip Familial asigură găzduire, îngrijire, 

educaţie informală, dezvoltare de deprinderi de viaţă independentă şi pregătire în vederea 

reintegrării familiale sau integrării socio-profesionale pentru copiii faţă de care s-a dispus o 

măsură de protecţie specială într-un număr de 20 de apartamente de tip familial.

Centrul de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 ani asigură găzduire, 

îngrijire, educaţie informală, dezvoltare de deprinderi de viaţă independentă şi pregătire in 

vederea integrării socio-profesionale pentru tinerii cu capacitate deplină de exerciţiu, care 

continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi şi au solicitat să beneficieze în continuare de o 

măsură de protecţie specială, precum si pentru tinerii care au dobândit capacitate deplină de 

exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu

au posibilitatea revenirii în propria familie, confruntându-se cu riscul excluderii sociale.
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Cea mai mare parte a tinerilor care beneficiază in prezent de serviciile Centrului de 

Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 ani, an beneficiat anterior de masuri de protecţie 

speciala in cadrul Centrului de îngrijire in Apartamente de Tip Familial, o mica parte parte a 

beneficiarilor C.I.S.P.T. provenind din celelalte structuri rezidenţiale din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Sector 3 (Centrul de Plasament „Pinocchio”, Casa de Tip Familial „Crinul Alb”, Centrul de 

Primire in Regim de Urgenta „Copiii Străzii”).

Pentru a accesa serviciile Centrului de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 

ani, copiii care beneficiază de masuri de protecţie speciala in cadrul centrelor rezidenţiale sunt 

incluşi in cadrul unui program de pregătire asigurat de specialiştii din cadrul C.I.S.P.T., incepand 

cu varsta de 16 ani.

In vederea eficientizarii activitatii celor doua centre anterior menţionate, precum si 

pentru optimizarea programului de pregătire (incepand cu varsta de 14 ani) pentru tranziţia la 

serviciile destinate tinerilor se înfiinţează Complexul de Servicii „Noi Orizonturi”, cu două 

componente:

Centrul de îngrijire in Apartamente de Tip Familial

Centrul de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 ani.

1. Centrul de îngrijire in Apartamente de Tip Familial

In prezent, Centrul de îngrijire in Apartamente de Tip Familial are structura de 1+110, după 

cum urmeaza:

- 1 post sef centru

- 14 posturi inspector de specialitate

- 6 posturi psiholog

- 2 posturi asistent medical

- 1 post medic primar

- 1 post administrator

- 1 post şofer

- 1 post ingrijitor clădiri

- 16 posturi supraveghetor de noapte

- 68 posturi referent

Centrul se reorganizează astfel:

se mută un post de inspector de specialitate (ocupat de Jianu Marcela), in cadrul Direcţiei

Economice - Centrul de Deservire, avand in vedere fisa postului, conform căreia exercită

atribuţii de coordonare, în baza Convenţiei nr. 20495/27.02.2018 încheiată de D.G.A.S.P.C.
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Sector 3 cu Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” - Facultatea de 
Stomatologie.

se mută un post de referent (ocupat de Dracea Emil), in cadrul Direcţiei Economice -  Biroul 

Management Administrativ si I.T., având în vedere faptul că în prezent îşi desfasoara 

activitatea în cadrul acestei structuri ca urmare a dispoziţiei Directorului General;

- se mută un număr de 2 posturi de inspector de specialitate (ocupate de către Ochiuz Valentin 

si Ionascu Izabela) in cadrul Centrului de Intervenţie in Regim de Urgenta in Domeniul 

Asistentei Sociale, având în vedere faptul că în prezent îşi desfasoara activitatea în cadrul 

acestei structuri ca urmare a dispoziţiei Directorului General,

- se mută un număr de 2 posturi de inspector de specialitate (ocupate de Stan Cornelia si 

Iordache Mihaela) in cadrul Serviciului de Asistenta Sociala in Domeniul Protecţiei 

Drepturilor Copilului, având în vedere faptul că în prezent îşi desfasoara activitatea în cadrul 

acestei structuri ca urmare a dispoziţiei Directorului General

se reduce numărul de posturi ocupate de inspector de specialitate de la 7 la 4; 

se reduce un număr de 2 posturi (vacante) de inspector de specialitate 

se înfiinţează un număr de 2 posturi de asistent social;

- se reduce postul (vacant) de sef centru;

se reduce numărul posturilor ocupate de referent de la 37 la 35; 

se reduce un număr de 30 posturi (vacante) de referent;

- se reduce un număr de 3 posturi (vacante) de psiholog;

- se înfiinţează un număr de 24 posturi supraveghetor de noapte;

- se înfiinţează un număr de 20 posturi educator (studii medii); 

se reduce postul (vacant) de medic primar;

se reduce postul (vacant) de ingrijitor clădiri;

- se mută un post de şofer (ocupat de Petre Pavel) in cadrul Centrului de Deservire;

2. Centrul de Integrare Socio — Profesionala a tinerilor peste 18 ani

- In prezent, conform Organigramei DGASPC si a statului de funcţii, structura centrului este 
de 1 + 20, după cum urmeaza:

1 sef centru

2 posturi psiholog

12 posturi inspector de specialitate (din care 2 vacante)

- 6 posturi referent (din care 3 vacante)

Centrul se reorganizează astfel:

se reduce numărul posturilor (ocupate) de psiholog de la 2 la 1;

se reduce un număr de 2 posturi (vacante) de referent;
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- se reduce un număr de 2 posturi (vacante) de inspector de specialitate;

- se reduce numărul posturilor (ocupate) de inspector de specialitate de la 10 la 2;

- se înfiinţează un post de asistent social;

se înfiinţează un număr de 8 posturi supraveghetor noapte;

Astfel, structura de personal propusa pentru Complexul de Servicii „Noi Orizonturi” (1 +123) 
este:

Personal comun (13):

1 post Sef centru 

1 post administrator 

5 posturi referent 

4 posturi inspector de specialitate 

- 2 posturi asistent medical

Personalul Centrului de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 ani (16):
- 1 psiholog
- 1 asistent social

- 4 referenţi

- 8 supraveghetori noapte

- 2 inspectori de specialitate

Personalul Centrului de îngrijire in Apartamente de Tip Familial (95):
- 2 posturi asistent social 

■ 3 posturi psiholog

- 30 posturi referent

- 40 posturi supraveghetor de noapte 

20 posturi educator (studii medii)

Observaţii:

- avand in vedere faptul ca prin infiintarea Complexului de Servicii „Noi Orizonturi”, atribuţiile 

din prezent ale Şefului Centrului de Integrare Socio-Profesionala a Tinerilor peste 18 Ani nu 

vor fi modificate in proporţie mai mare de 50% faţă de atribuţiile şefului Complexului de 

Servicii „Noi Orizonturi”, postul de Sef Centru al Complexului va fi ocupat de către domnul 

Marian Calota (Actual Şefia C.I.S.P.T.);

cele 5 posturi de referenţi din structura comună a Complexului vor îndeplini, conform fisei de 

post atribuţii de ofiţer de serviciu, iar programul acestora se va desfasura in ture;
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- postul de psiholog si cele 5 posturi de inspectori de specialitate din structura comună a 

Complexului vor efectua activitati in vederea insusirii deprinderilor de viata independenta, 

activitati de consiliere si sprijin in vederea exercitării autonomiei în toate aspectele vieţii 

private (autogospodărire, folosirea timpului liber şi a banilor personali, etc.), vor consilia 

profesional tinerii în vederea calificării în meserii actuale şi pentru recalificarea celor care au 

o meserie, dar care nu este adecvată cererii de pe piaţa muncii, vor oferi suport în găsirea şi 

păstrarea locului de muncă atat pentru beneficiarii din cadrul Complexului, cat si pentru copiii 

din celelalte centre rezidenţiale ale instituţiei;

condiţiile de ocupare pentru cele 4 posturi de inspector de specialitate din structura comună 

sunt studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenţa in domeniile asistenta 

sociala, sociologie, psihologie.

în cadrul D.G.A.S.P.C Sector 3 au promovat în grad profesional imediat superior 8 asistenţi 

medicali, 1 psiholog practicant şi 1 psiholog stagiar care au absolvit examenele de promovare în 

gradul imediat superior cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării. Prin procesul de 

reorganizare aceste posturi vor fi modificate în statul de funcţii al instituţiei, corespunzător 

gradului profesional obţinut.

Menţionăm că posturile de natură contractuală rămase în cadrul compartimentelor care au în 

structura lor posturi de funcţii publice, nu presupun exercitarea de prerogative de putere publică 

conform art. 370 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, propunem analizarea şi aprobarea statului de 

funcţii, a organigramei şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Director Executiv Direcţia Resurse Umane, 

Cerasela Antonescu

55



D i r e c ţ i a  G e n e s a U I  D o  A s i s t e n ţ a  S o c i a l *
ş i  P r o t e c ţ i a  c o p i l u l u iCONSILIUL LOCAL Ai.

SECTORULUI -C.
B L iC U Itr S T l *tfJP

0"(»ATON OC DATE CU CAKACTB* PKilSONAl *«K. 13389

stc. Parftwntilui, nr. 2 -4  
sector 3 , âucurcţri 

WWW.<tg»*pCJJ«

d e fin i (M 4 Î 0372 tî.fi to*  
f i x  <CK>4 > 13S io t

e  mnil oflî(;«g)<lgtiiftpcg.ro

DIRECŢIA GENERALĂ DE 
ASISTENTĂ SOCIALĂ Şl 
PROTECtlA COPILULUI 

SECTOR 3 
REGISTRATOR

I N T R A S r MR 
lEgtR E  N K-

IDATA o ) M  M ă

CĂTRE,

NOTA INTERNA

Direcţia Proiecte şi Comunicare 

Biroul Monitorizare, Analiză Statistică

în conformitate cu prevederile art. 8. alin (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin HG 
797/2017, "Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente Direcţiei generale se aprobă de 
consiliul judeţean sau consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti cu avizul consultativ al 
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi cu respectarea criteriilor orientative de personal 
prevăzute în anexa la prezentul regulament, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure 
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii ”

Având în vedere aceste reglementări legislative,precum şi faptul că instituţia va fi supusă 
unui proces de reorganizare determinat de unele modificări legislative, vă rugăm să ne comunicaţi 
până la data de 03.07.2019, numărul de beneficiari pentru anul 2018, pentru fiecare categorie de 
beneficii, servicii şi prestaţii, aşa cum sunt prevăzute în grila de calcul prevăzută la punctul B din 
Anexa la Regulamentul- cadru.

Cu mulţumiri,

Director Executiv Resurse Umane 
Cerasela Ântonescn
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Urmare a Notei Interne nr.68649/01.07.2019 prin care solicitaţii numărul de beneficiari pentru 
fiecare categorie de beneficii, servicii şi prestaţii conform H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea 
Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciiilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal (pct. B din Anexa la Regulamentul cadru), vă comunicăm mai 
jos situaţia statistică pentru anul 2018:

Nr.
crt.

Beneficiari de servicii şi beneficii sociale Anul 2018 
(H.G. nr.797/2017)

1 Număr beneficiari de servicii sociale/an 27077
2 Persoane îndreptăţite de beneficii de asistenţă socială 

/an
63395

3 Număr de locuitori 476089

Şef Birou Monitorizare-Analiză Statistică, întocmit,

Consilier asistent: Rîclea Steluţa

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECŢIA PROIECTE ŞI COMUNICARE

CARMEN DUCA

http://www.dgaspc3.ro
mailto:0fficc@dgaspc3.ro
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HOTĂRÂRE nr. 1 /11.07.2019
privind avizarea proiectului pentru aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a 

organigramei şi statului de funcţii ale DGASPC Sector 3

Având în vedere:

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 58/31.08.2004 privind înfiinţarea şi 
organizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 153/26.04.2019, privind modificarea 
Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale D.G.A.S.P.C. 
Sector 3;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr.308/13.06.2019 privind stabilirea 
componenţei şi aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi atribuţiile Colegiului 
Director al Direcţiei Generale de Asistenţaă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

în  conformitate cu prevederile:

- Art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (2), alin. (3), alin.(4) lit.d) şi g) Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin 
Hotărârea 797/2017;

Analizând:

- Proiectul de hotărâre privind privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;

Luând în considerare:
- Protocolul constatator al preluării personalului/posturilor nr. 1438/357 încheiat în data de

08.01.2019 între DGASPC sector 3 şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în 
conformitate cu prevederile anexei 3 la H.G. 1019/2018;

- Protocolul constatator al preluării personalului/posturilor nr. 1442/476 încheiat în data de
08.01.2019 între DGASPC sector 3 şi Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului 
Bucureşti, în conformitate cu prevederile anexei 3 la H.G. 1019/2018;

în  temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) lit.d) şi g) Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea 
797/2017;
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Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, 
constituit în baza Hotărârii Consiliului Local Sector 3 nr. 308/13.06.2019, în prezenţa tuturor 
membrilor săi şi în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l Se avizează organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Art.2 Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 va asigura comunicarea proiectului de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare, Primarului Sectorului 3 care va iniţia proiectul de 
hotărâre şi îl va înainta spre aprobare Consiliului Local Sector 3 în vederea dezbaterii şi aprobării.

Art.3 Secretariatul Colegiului Director va comunica hotărârea persoanelor interesate.



M in isterul  m u n c i i  
Ş i Justiţiei  sociale

M.M.J.S. Cabinet Secretar de Stat

Nr. 2085/DPSS/16.07.201^
Către: Robert Sorin NEGOIŢĂ 

Primar
Primăria Sector 3 Bucureşti
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti
E-mail: relatiipublice@primarle3.ro

Spre ştiinţă:
' Mihaela UN6UREANU 

Director General
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 
Str. Parfumului, nr. 2-4, Sector 3, Bucureşti 
E-mail: office@deasDc3.ro

Reţ: solicitare aviz consultativ privind structura organizatorică şi numărul de personal
aferent DGASPC Sector 3 Bucureşti

Stimate domnule primar,

Ca urmare a adresei DGASPC Sector 3 Bucureşti nr. 71353/08.07.2019, înregistrată (a 
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale cu nr. 20353/RG/08.07.2019, cu nr. 2276/09.07.2019 şi 
cu nr. 2085/DPSS/10.07.2019 prin care solicită avizul consultativ privind structura 
organizatorică şi numărul de personal aferent DGASPC Sector 3, luând în considerare 
completările transmise în format electronic în data de 15.07.2019 în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 797/2017 privind pentru aprobarea regutamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, 
cu modificările şi completările ulterioare, vă ataşăm, în original, Avizul consultativ eliberat 
la data de 16.07.2019 de către Comisia de avizare a structurii organizatorice şi de personal a 
direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene sau ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti, constituită în baza Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 
1048/08.02.2018.

Str. Den. I. Dobresnj, nr. 2-4, Sectar 1, Bucureşti 
TeL: +40212302361 
servlclUoclale@tninunciLgov.ni 
aamauiunitadUffigia

Co nform prevederilor Regulam entului (UE) 2016/679 a l Parlam entului European ş l al Co n siliu lu i d in  2 7  a p rilie  2016 p liv in d  p ro te cţia  persoanelor f iz ic e tn ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu  cara cter personal ţ i  p riv in d  libera circulaţie a a cesto r d ote f i  de abrogare a  D ire ctive i 95/46/ C E  (Regulam entul g eneral p riv in d  p ro tecţia  
d ate lo r), Info rm a ţiile  re ferito a re  la  datele  cu  cara cter personal cuprinse In acest document sunt confidenţiale. A cestea sunt d estinate exclu sivperso an el/p ersoa nelo r  
m enţionate ca  destlnotar/destinatari ţ i  a lto r  persoane autorizate s i - l  prim ească. D a ci a ţ i p rim it  a cest docum ent Hi mod eron at, v S  adresăm  rugămintea de a -I re tu m a  
expeditorulu i.

Cu stimă,

C liX.V V %

mailto:relatiipublice@primarle3.ro
mailto:office@deasDc3.ro
mailto:servlclUoclale@tninunciLgov.ni


MINISTERUL MUNCII 
Şl JUSTIŢIEI SOCIALE

AVIZ CONSULTATIV 
Nr. 16 /16.07.2019

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere adresa formulată de DGASPC sector 3 Bucureşti nr. 71353/08.07.2019, 
înregistrată la MMJS cu nr. 20353/RG/08.07.2019, precum şt clarificările transmise în format 
electronic în data de 15.07.2019 prin care se solicită Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale avizul 
consultativ, necesar la aprobarea prin hotărâre a consiliului local a structurii organizatorice şi a 
numărului de posturi aferente Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
3 Bucureşti,
Ţinând cont de Nota de prezentare a Comisiei de avizare a structurii organizatorice şi de 
personai a direcpilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene sau ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, constituită în baza Ordinului ministrului muncii şi justiţiei 
sociale nr. 1048/08.02.2018,

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

avizează structura organizatorică şi numărul de personal aferente Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 Bucureşti, cu sediul în Parfumului nr. 2-4, sector 3 
Bucureşti, cu un număr de 326 de posturi pentru aparatul propriu.
Orice modificare a structurii organizatorice şi de personal ulterioară prezentului aviz, va trebui 
notificată Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Str. Dem. I. Dobrescu, ni. 2-4. Sector 1. Bucureşti 
TeL +4 0212302361 
serviciLsocă tmiouiicILEOV.ro
www.TnmuncHjQVjtj

Conform  p re ve d e rilo r Regulamentului (UE) 2016/679 a l Pa rlam entului European ţ i  al Co n siliu lu i d in 27 a p rilie  2016 p riv in d  p ro tecţia  p erso a nelo r f iz ic e  in  ceea  ce  
p rive şte  p relu cra rea  datelor cu  ta ra cter personal ş f  p riv in d  libera  c ircu la ţie  a a cesto r d a te  ş l de abrogare a  D ire ctiv e i 95/46/CE (Regulam entul gen eral p riv in d  p ro te cţia  
d ate lo r), Inform aţiile  referitoare la d ate le  c u  ca ra cte r perso n al cuprinse ftt acest docum ent su nt con fidenţiale. A cestea sunt destinate e x clu siv  persoanei/persoanelor 
menţionate ca destinatar/destinatari şl a lto r p ersoane auto riza te  să -l prim ească. Dacă a ţi p rim it a ce st document fn m od eronat, v i  adresăm rugăm intea d e  a - l  re tu m o  
expeditorulu i.

http://www.TnmuncHjQVjtj
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CĂTRE: PRIMĂRIA SECTORULUI 3

Domnului Primar, Robert Sorin Negoiţă 

Stimate Domnule Primar,

DIRECŢIA GENERALA OE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ Şl 
PROTECŢIA COPILULUI 

SECTOR 3
r e g is t r a ;

l
DATA

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr........$ ? € ' £

Potrivit prevederilor art. 6 alin(l) din Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal ”consiliile locale şi consiliile judeţene au obligaţia adoptării 
hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al sectoarelor municipiului 
Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru conformare cu prevederile art. 
41 şi art. 113-116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială în baza regulamentelor- cadru prevăzute de prezenta hotărâre.”

Urmare a intrării în vigoare a noilor Standarde minime obligatorii de calitate pentru 
serviciile sociale, precum şi în conformitate cu alte modificări legislative intervenite de la 
ultima reorganizare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 a 
demarat procedura de reorganizare cu respectarea prevederilor actelor normative mai sus 
menţionate.

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, vă rugăm să ne sprijiniţi în introducerea pe ordinea de zi a Consiliului Local 
Sector 3 a unui proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

A - o

In acest sens, vă înaintăm proiectul de hotărâre la care facem referire mai sus şi raportul 

de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

http://www.dgaspcji.ro
mailto:0fTice@dlgaspc3.ro
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CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 
D.G.A.S.P.C. SECTOR 3

Anexa 2 la HCLS.

STAT DE FUNCŢII REORGANIZARE IULIE 2019

NR. CRT. FUNCŢII PUBLICE Nr. Grad Nivel Din care
DE CONDUCERE DE EXECUŢIE posturi grd/trp profes studii VACANTE OCUPATE

1 2 3 4(8+9) 5 6 7 8 9
A FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
1 DIRECTOR GENERAL 1 ll/l Superior SS 0 1
2 DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2 ll/t Superior SS 2 0
3 DIRECTOR EXECUTIV 5 ll/l Superior SS 0 5
4 Sef serviciu 19 ll/l Superior ss 2 17
5 Sef birou 6 ll/l Superior ss 1 5

Total 33 5 28

B FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE
6 Auditor 1 1 Superior ss 1 0
7 Auditor 1 1 Principal ss 1 0
8 Consilier Juridic 6 1 Superior ss 3 3
9 Consilier Juridic 1 1 Principal ss 1 0

10 Consilier Juridic 4 1 Asistent ss 1 3
11 Consilier Juridic 2 1 Debutant ss 2 0
12 Consilier achiziţii publice 2 1 Superior ss 1 1
13 Consilier achiziţii publice 2 1 Principal ss 0 2
14 Consilier achiziţii publice 4 1 Asistent ss 1 3
15 Consilier 82 1 Superior ss 7 75
16 Consilier 46 1 Principal ss 3 43
17 Consilier 44 1 Asistent ss 5 39
18 leferent 18 III Superior SM 1 17



19 Referent 3 III Asistent SM 0 3
20 Referent de specialitate 1 1 Asistent SSD 0 1

Total 217 27 190

C FUNCŢII CONTRACTUALE
DE CONDUCERE DE EXECUŢIE

21 SEF CENTRU 28 II SS 8 20
Total 28 8 20

22 Medic 10 primar SS 6 4
23 Medic 5 specialist SS 3 2
24 Medic 1 SS 0 1
25 Inspector de specialitate 41 IA SS 12 29
26 Inspector de specialitate 24 1 SS 0 24
27 Inspector de specialitate 27 II SS 0 27
28 Kinetoterapeut 13 principal SS 2 11
29 Kinetoterapeut 7 ss 0 7
30 Fiziokinetoterapeut 1 ss 0 1
31 Psiholog 10 principal ss 9 1
32 Psiholog 3 specialist ss 0 3
33 Psiholog 22 practicant ss 0 22
34 Psiholog 1 stagiar ss 0 1
35 Psihopedagog 1 principal ss 0 1
36 Psihopedagog 2 ss 0 2
37 Logoped 2 ss 1 1
38 Referent 82 IA SM 45 37
39 Referent 6 1 SM 0 6
40 Referent 10 II SM 0 10
41 Educator 21 SM 20 1
42 Educator puricultor 25 principal SM 25 0
43 Educator puricultor 23 SM 0 23
44 Educator puricultor 11 debutant SM 0 11
45 Educator specializat 2 principal SM 2 0
46 Educator specializat 2 SM 0 2
47 Mediator Sanitar 2 SM 1 1
48 Asistent Social 12 SS 11 1



49 Asistent Social 2 debutant SS 0 2
50 Art Terapeut 1 SM 1 0
51 Sora medicala 1 SM 0 1
52 Administrator 16 1 SM 5 11
53 Administrator 1 II SM 0 1
54 Asistent personal 600 SM/SG 23 577
55 Asistent maternal 160 SM/SG 75 85
56 Asistent Medical 60 principal PL/SS 17 43
57 Asistent Medical 39 PL/SS 0 39
58 Asistent Medical 1 debutant PL/SS 0 1
59 Asistent Medical BFT 6 principal PL 0 6
60 Asistent Medical BFT 3 PL 1 2
61 Asistent medical comunitar 2 principal PL 1 1
62 Magaziner 10 1 SM/SG 1 9
63 Muncitor Calificat 51 1 SG 6 45
64 Muncitor Calificat 5 II SG 0 5
65 Muncitor Calificat 2 III SG 0 2
66 Muncitor Calificat 5 IV SG 0 5
67 Muncitor Necalificat 10 SG 2 8
68 Infirmier/a 158 SM/SG 32 126
69 Infirmier/a 5 debutant SM/SG 0 5
70 îngrijitor 151 SG 64 87
71 Şofer 17 SM/SG 3 14
72 Spalatoreasa 19 SM/SG 4 15
73 Supraveghetor noapte 70 SM/SG 50 20

Total 1761 422 1339
TOTAL GENERAL 2039 462 1577



TOTAL POSTURI LA NIVELUL INSTITUŢIEI: 2039

1 POSTURI DE FUNCŢIE PUBLICĂ: 250, DIN CARE:
a) conducere: 33 posturi
b) execuţie: 217 posturi

2 POSTURI DE NATURĂ CONTRACTUALĂ: 1029, DIN CARE:
a) conducere: 28 posturi
b) execuţie: 1001 posturi

La care se adaugă 760 posturi din ca re :
a) 600 posturi de asistenţi personali 
b} 160 posturi de asistenţi m aternali

Număr posturi Ocupate Vacante TOTAL
Nr. total Juneţii publice de conducere 28 5 33
Nr. total Juneţii publice de execuţie 190 27 217
Nr. total funcţii contractuale de conducere 20 8 28
Nr. total funcţii contractuale de execuţie 1339 422 1761
Nr. Total posturi instituţie 1577 462 2039

DIRECTOR GENERAL, 

MIHAELA UNGUREANU

DIRECTOR EXECUTIV

CERASELA ANTONESCU

ji u lu i

ŞEF SERVICIU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,
CECILIA CUCOŞ

\jtM -h
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P A R T E A (
D ISP O ZIŢ II G EN ERA LE

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, este instituţia publică cu 
personalitate juridică care funcţionează în subordinea Consiliului Local Sector 3 Bucureşti cu scopul 
de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 
nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor 
sociale.
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 este condusă de un 

Director General, numit prin hotărâre a Consiliului Local şi de colegiul director.
3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are cont propriu în bancă, 
ştampilă proprie, iar actele emise sunt semnate de către Directorul General. Actele cu caracter 
financiar sunt contrasemnate de Directorul General Adjunct Direcţia Economică.
4. Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de către instituţie în îndeplinirea atribuţiilor ce îi 
revin se finanţează de la bugetul Consiliului Local al sectorului 3, putând fi utilizate în acest scop şi 
fonduri extrabugetare obţinute din donaţii, sponsorizări şi venituri proprii ale instituţiei.
5. Bugetul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 se 
aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al sectorului 3
6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are sediul în Bucureşti,
Str.Parfumuluî nr. 2-4, sector 3.

1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 acţionează în vederea 
punerii în aplicare a politicilor guvernamentale şi a strategiilor locale în domeniul protecţiei 
copilului şi a protecţiei sociale.
2. în exercitarea atribuţiilor care îi revin în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în 
nevoie socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 poate încheia 
contracte, convenţii, protocoale de colaborare şi orice alte acte juridice, fără a fi necesară 
împuternicirea Consiliului Local Sector 3.
3. în vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

a} de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor 
sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local Sector 3;

b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copi
lului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., precum  
şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se 
pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul Sectorului 3 ;

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă

PA RTEA  A II A 
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socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu 
reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare;

e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru imple
mentarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul 
Sectorului 3;

f) de reprezentare a Consiliului Local Sector 3, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei 
sociale şi protecţiei copilului;

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 
vulnerabile.

4. Atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 în domeniul 
beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele:

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 
socială;

b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară 
a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform  
procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Sector 3 şi 
pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modifi
ca re/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local al Sectorului 
3 şi le prezintă primarului pentru aprobare;

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile ia care sunt îndreptăţiţi, 
potrivit legii;

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele
îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială;

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de exclu
ziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune 
măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;
i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă 

socială;
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

5. Atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 în domeniul 
organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia 
Sectorului 3 de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 
ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de 
incluziune socială, o propune spre aprobare Consiliului Local Sector 3 şi răspunde de aplicarea 
acesteia;

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 
bugetul Sectorului 3 şi le propune spre aprobare Consiliului Local Sector 3, care cuprind date 
detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 
propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul 
estim at şi sursele de finanţare;

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare 
şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi;
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d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile 
de risc de excluziune socială;

e) identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu 
dizabilităţi în societate;

f) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, 
interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu 
surdocecitate;

g) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

h) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public- public şi public-privat pentru 
sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul Sectorului 
pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;

i) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;

j) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii
publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;

k) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care 
sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei 
publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia;

l) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie;

m) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 
serviciilor sociale;

n) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu 
planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;

o) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 
drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

p) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 
dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, 
fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

q) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit 
prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de 
atribuire, potrivit legii;

r) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea 
creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale aflate în 
administrare proprie;

s) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 
categorii de beneficiari;

ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.
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6. în vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea 
serviciilor sociale, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 are 
următoarele obligaţii principale:

a) să asigure informarea comunităţii;

b) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor 
sociale de la nivel Sectorului 3, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 de zile de la 
aprobarea acestora;

c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai 
furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 
a planului anual de acţiune;

d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în 
monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de 
prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra 
beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea 
torturii informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în 
condiţiile legii;

e) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea 
acestuia, trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate  
şi acordate ia nivelul Sectorului 3, conform solicitărilor acestora;

f) să publice pe pagina de internet proprie, precum şi să afişeze la sediu! instituţiei informaţiile 
privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat;

g) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea 
acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile şi
personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

7. Informarea comunităţii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru 
nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind:

a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare formulare/modele de cereri în 
format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.;

b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ- teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi;

c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 
deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

8. în  vederea îndeplinirii atribuţiilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Sector 3 în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, instituţia 
realizează în principal următoarele acţiuni/demersuri:

±
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a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi acreditarea pentru serviciile sociale aflate în 
structura/subordinea sa;

b} primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 
reprezentanţii legali ai acestora, precum şî sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de 
servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

c) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă 
socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are 
dreptul;

d) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii 
comunitare;

e) realizează evaluarea complexă şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

f) furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de 
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea asistenţei sociale nr. 
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a 
standardelor de cost.

9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 îndeplineşte următoarele 
atribuţii principale:

a) în domeniul protecţiei ş i prom ovării drepturilor copilului:

1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 
măsuri de protecţie specială;

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de 
protecţie specială a copilului;

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament;

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei 
măsuri;

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în 
condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 
maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în 
mediul său familial;

7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la 
baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 
încetarea acestora;

8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în 
evidenţa sa;
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9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; 
evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul 
de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor 
adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că 
este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

11. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în 
vigoare;

12. realizează la nivelul Sectorului 3 baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie 
specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie;

13. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii 
separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, 
în condiţiile legii;

b) în dom eniul prevenirii ş i com baterii violenţei domestice:

1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei 
domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi 
agresorilor familiali;

2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a 
violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice 
şi agresorilor familiali;

3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii 
violenţei domestice;

4. fundamentează şi propune Consiliului Local sector 3 înfiinţarea, finanţarea, respectiv 
cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei 
domestice;

5. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale 
violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în 
vigoare;

6. monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care 
funcţionează;

7. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă 
părţile către servicii de specialitate/mediere;

8. realizează la nivelul Sectorului 3 baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi 
raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi;

c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi:
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1. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în 
conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şî cu Legea nr. 221/2010 pentru 
ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 
30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu 
dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de 
restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu 
dizabilităţi;

3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 
dizabilităţi;

4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad 
de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul 
individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al 
persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a 
adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent 
personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şî monitorizează activitatea acestuia;

5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de 
handicap, prevăzute de lege;

6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite 
acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului 
cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu 
dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă;

10. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care 
le desfăşoară;

11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de 
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu;

12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, 
în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 
personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

d) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice ş i a altor persoane adulte aflate în situaţii de 
dificultate:

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor 
şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi 
dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii



situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile 
de asistenţi socială;

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea 
liberă a opiniei;

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, 
inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei 
adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea 
menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în 
nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre 
specializate;

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului 
individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor 
vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii;

e) alte atribuţii:

1. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 
consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

2. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 
sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau 
cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate 
protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile 
comunităţii locale;

4. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte 
instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, 
conform legii;

5. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale şi a 
beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte 
instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

6. fundamentează şi propune Consiliului Loca! Sector 3 înfiinţarea, finanţarea, respectiv 
cofinanţarea serviciilor sociale;

7. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Local Sector 3 rapoarte de evaluare a activităţilor 
desfăşurate;

8. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
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9. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei domestice şi oricăror persoane 
aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute 
de actele normative în vigoare;

10. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a 
persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

13. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi 
instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

14. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, 
respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

15. realizează la nivelul Sectorului 3 baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum 
sunt prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează 
trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor 
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

16. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 
Consiliului Local Sector 3 , respectiv ale Consiliului Generai al Municipiului Bucureşti.

în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3 funcţionează direcţii, servicii, birouri, compartimente, complexe şi centre cu rang de
serviciu.

DIRECTOR GENERAL
Compartimentul Audit - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4
Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4 
Serviciul Adopţii - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4
Serviciul Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4 
Biroul Corp Control - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4

DIRECŢIA JURIDICĂ
Serviciul Juridic şi Evidenţă Imobiliară - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4 
Serviciul Contencios - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4

DIRECŢIA PROIECTE SI COMUNICARE
Serviciul Strategii, Proiecte şi Relaţii cu Societatea Civilă - funcţionează în sediul din Str.Parfumului 
nr.2-4
Biroul Monitorizare, Analiză Statistică - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4
Serviciul Comunicare, Registratură şi Relaţii cu Publicul - funcţionează în sediul din Str.Parfumului
nr.2-4

DIRECŢIA RESURSE UMANE
Serviciul Managementul Resurselor Umane - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4

PA R TEA  A III A
STR U C TU R A  O R G A N IZA TO R ICĂ
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Biroul Resurse Umane pentru Asistenţi Maternali, Asistenţi Personali - funcţionează în sediul din 
Bdul 1 Decembrie nr.12-14
Biroul Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă - funcţionează în sediul din 
Str.Parfumului nr.2-4

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Serviciul Finanţe, Buget - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4 
Serviciul Contabilitate, Salarizare - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4 
Serviciul Management Administrativ şi IT - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4 
Centrul de Deservire - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4 
Compartimentul Funcţionare Creşe funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4 
Creşa „ Trapezului"
Creşa „Potcoava"
Creşa „Titan"
Creşa "Cerceluş"
Creşa „ Ghiocelul"
Creşa „ Greieraşul"

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PROTECŢIE SOCIALĂ
Serviciul Secretariat Comisii - funcţionează în sediul din Bdul 1 Decembrie nr.12-14
Centrul pentru Intervenţii în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale - funcţionează în
sediul din Str.Parfumului nr.2-4
Centrul de Consiliere şi Resurse- funcţionează în sediul din Marin Pazon nr. 2B 

DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
Serviciul de Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului - funcţionează în sediul 
din Str.Parfumului nr.2-4, intrarea B
Serviciul Management de Caz - funcţionează în sediul din Str. Vasile Lucaci nr.34
Serviciul Plasament Familial - funcţionează în sediul din Str. Vasile Lucaci nr.34
Serviciul Asistenţă Maternală - funcţionează în sediul din Str. Vasile Lucaci nr.34
Centrul de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului - funcţionează în sediul din Str.Parfumului nr.2-4
Serviciul Evaluare Complexă - funcţionează în sediul din str. Codrii Neamţului nr. 4
Com plexul de Servicii "Noi Orizonturi"
Centrul de îngrijire în Apartamente de tip Fam ilial -  cu sediul administrativ in str. Onisifor Ghibu nr. 
8, bl. 029, sc. 4, ap. 42
Centrul de Integrare Socio-Profesională a Tinerilor peste 18 ani -  cu sediul administrativ in Str. 
Răcari nr. 16, BI.44A, sc.A, parter, apt. 3

Com plex de Servicii „Pistruiatul" - funcţionează în sediul din str. Nita Elinescu nr. 64 
Casa de Tip Fam ilial “Crinul A lb" - funcţionează în sediul din str, Jean Steriadi nr.40A 
Centrul de Plasam ent„Pinocchio"- funcţionează în sediul din str. Serg. Bonea Marin nr. 2 
Com plex de Servicii „Casa N oastră"- funcţionează în sediul din Str. Rotundă, nr. 2 
Centrul de z i „M icul Prinţ" - funcţionează în sediul din str. Jean Steriadi nr.40A  
Centrul de z i "Lizuca" - funcţionează în sediul din str. Jean Steriadi nr.40A 
Com plex de servicii „Brânduşa" - funcţionează în sediul din Marin Pazon nr. 2B

DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap - funcţionează în sediul din Bdul 1 
Decembrie nr.12-14
Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale - funcţionează în sediul din Bdul 1 Decembrie nr.12-14 
Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte şi Vârstnice - funcţionează în sediul din 
Str.Parfumului nr.2-4
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Serviciul Prevenire Marginalizare Socială - funcţionează în sediul din Bdul 1 Decembrie nr.12-14 
Centrul de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali - funcţionează în sediul din Str.Parfumului 
nr.2-4
Clubul Seniorilor Rîmnicul Sărat -  Al.Rm Sărat n r.l
Clubul Seniorilor Codrii N eam ţului-Str.Codrii Neamţului nr.4
Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi„Casa Max"- str.V.Goldiş n r.l  
Complex de Servicii Sociale pentru Persoanele fără Adăpost- Bd 1 Decembrie 1918 nr.9J 
Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Floarea Speranţei"- Calea 
Vitan nr.267-269
Complex de Servicii „Unirea"- Bd 1 Decembrie 1918 nr.12-14
Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana" - str. Marin Pazon nr.2b 
Adăpost pentru Victimele Violenţei în Familie „Sf. Maria"
Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte « Căuzaşi » - în strada Marin Pazon nr. 2 B

C a p ito lu l I
D IR ECTO R U L G EN ER A L

(1) Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 
asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribu
ţiilor ce îi revin. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Directorul General emite dispoziţii.
(2) Directorul General reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, 
cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
(3) Directorul General îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
3 în calitate de persoană juridică;

b) exercită funcţia de ordonator terţiar de credite;

c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului 
Director şi aprobării Consiliului Local Sector 3 ;

d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Local Sector 3 proiectul stra
tegiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consul
tativ al Colegiului Director;

eţ coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul 
implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei 
activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilu
lui;

f) elaborează statul de personal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 3; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, potrivit legii;

g) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local Sector 3 statul de funcţii al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, având avizul colegiului director;

h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;

i) este vicepreşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 3 şi reprezintă Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în relaţiile cu aceasta;

j) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului.
(4) Directorul General îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a 

Consiliului Local Sector 3
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{5) în  absenţa Directorului General, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii gene
rali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a Directorului General, în condiţiile prevăzute de regulamen
tul de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale.

(6) Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinara a Directorului General al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 se fac cu respectarea prevederilor 
legislaţiei aplicabile funcţiei publice sau personalului contractual.

(7) Dispune masurile necesare pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern 
managerial la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, inclusiv 
pentru actualizarea registrului riscurilor si a procedurilor de sistem/procedurilor operaţionale;

(8) Aproba anual limitele de toleranta la risc;
(9) Aproba Procedurile operaţionale si procedurile de sistem elaborate la nivelul fiecărei structuri 

din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
(10) Numeşte prin Dispoziţie interna, structura cu atribuţii în monitorizarea,coordonarea si 

îndrumarea metodologica a implementării si dezvoltării sistemului de contol intern manageriali 
Comisia de monitorizare);
(11) Numeşte prin Dispoziţie internă Echipa de gestionare a riscurilor;
(12) Elaborează anual Raportul asupra sistemului de control intern managerial;

Compartimentul Audit funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General şi are următoarele atribuţii:
1. Activitatea de audit public intern este o activitate independentă şi obiectivă care oferă 
Directorului General (şi managementului de top al instituţiei) asigurare în ceea ce priveşte gradul 
de control asupra operaţiunilor, îl îndrumă şi consiliază în vederea optimizării activităţilor şi 
contribuie la aducerea de plus valoare activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei, fără a se implica 
direct în acestea.
2. Contribuie la atingerea obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Sector 3, evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management 
ai riscurilor, de control şi de conducere a tuturor structurilor, făcând propuneri pentru a le 
consolida eficacitatea.
3. Auditează ce! puţin o dată la 3 ani (fără a se limita la acestea) sistemele care funcţionează în 
cadrul instituţiei (financiare, de control, de luare a deciziilor, juridic, tehnice, informatice), la 
solicitarea Directorului General.
4. Elaborează norme metodologice specifice instituţiei, cu avizul U.C.A.A.P.I.;
5. Elaborează şi difuzează (la începutul fiecărei misiuni de audit) Carta Auditului Intern, ca 
declaraţie de independenţă a activităţii de audit public intern ce cuprinde drepturile şi îndatoririle  
auditorilor şi a celor auditaţi;
6. Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern (pe o perioadă de 3 ani) şi pe 
baza acestuia elaborează planul anual de audit public intern;
7. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 
financiar şi de control ale instituţiei sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
8. Elaborează Rapoartele de audit în cuprinsul cărora formulează recomandări, urmare a 
misiunilor de audit desfăşurate, în scopul îmbunătăţirii activităţii instituţiei;
9. Completează şi menţine la zi dosarele permanente aferente fiecărei misiuni de audit, dosare 
ce cuprind informaţii despre structurile auditate;
10. Informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către Directorul General/şeful 
structurii auditate şi despre consecinţele acestora;
11. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 
activităţile de audit public intern;
12. Elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern din cadrul Direcţiei;

Secţiunea I
Compartimentul Audit
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13. înştiinţează imediat Directorul General şi structura de control abilitată, în cazul identificării 
unor iregularităţi, fraudă sau posibile prejudicii;
14. Evaluează sistemul de control intern de la nivelul compartimentelor auditate şi recomandă 
Directorului General măsuri de optimizare şi fluidizare a sistemului;
15. Participă în cadrul echipelor mixte, la misiuni de consiliere solicitate de către Directorul 
General, în anumite situaţii;
16. Asigură implementarea şi menţinerea proceselor Sistemului de Management al Calităţii în 
cadrul compartimentului;
17. întocmeşte Registrul Riscurilor şi documentele cu privire la implementarea sistemului de 
Control Intern Managerial în cadrul compartimentului;
18. Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituţiile cu care colaborează;
19. Ţine evidenţa comunicărilor şi corespondenţa în Registru! de Intrări/leşiri al serviciului.
20. Asigură implementarea la nivelul Serviciului a Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/m anagerial al entităţilor publice.
21. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea II
Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale

Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Sociale îşi desfăşoară activitatea la sediul din Bd. 
1 Decembrie 1918, nr.12-14, sector 3. Activitatea Biroului Managementul Calităţii Serviciilor 
Sociale acoperă două domenii specifice: calitatea serviciilor sociale furnizate la nivelul D.G.A.S.P.C. 
sector 3 în conformitate cu Standardele minime de calitate şi aşteptările beneficiarilor şi Controlul 
intern managerial - asigurarea Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare.

A. Calitatea serviciilor sociale furnizate la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3

Activităţi specifice:

f. îndrumarea metodologică a serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3 în procesul
acreditării:

1. Analizează legislaţia în vigoare şi alte materiale de specialitate în domeniul calităţii serviciilor 
sociale în vederea elaborării materialelor de specialitate care urmează sa fie prezentate/supuse 
dezbaterii în cadrul grupurilor/întâlnirilor de lucru organizate cu şefii de servicii/centre şi personalul 
de specialitate din cadrul acestora, în vederea asigurării respectării/creşterii calităţii serviciilor 
sociafe furnizate;
2. Elaborează materialele de specialitate/documentele specifice domeniului calităţii serviciilor 
sociale {detalierea cerinţelor/indicatoriior de monitorizare conform standardelor minime de 
calitate, acreditarea serviciilor sociale: etape, documente obligatorii, responsabilităţi etc.), care 
urmează să fie prezentate/dezbătute în cadrul întâlnirilor de lucru organizate cu şefii de 
servicii/centre şi personalul de specialitate din cadrul acestora;
3. Organizează întâlnirile grupurilor de lucru cu şefii de servicii/centre şi personalul de specialitate  
din cadrul acestora, având ca tematică - domeniul calităţii serviciilor sociale (transmiterea 
invitaţiilor de partid pa re/note lor interne, elaborarea materialelor care vor fi supuse dezbaterii, 
gestionarea listelor cu participanţii la întâlnire, elaborarea Proceselor Verbale/Minutelor întâlnirilor 
organizate etc.)
4. Informează şefii serviciilor sociale despre modificările legislative în domeniul calităţii serviciilor 
sociale - acreditarea serviciilor sociale, documentele care urmează a fi completate de către aceştia 
în vederea pregătirii dosarelor de acreditare, etc;
5. Păstrează evidenţa privind acreditarea serviciilor sociale şi îndrumă metodologic şefii serviciilor 
sociale în demersurile privind procedura care trebuie urmată pentru acreditarea/reacreditarea
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serviciilor sociale;
6. Verifică dosarele de acreditare primite de la şefii serviciilor sociale, întreprinde demersurile 
necesare pentru obţinerea avizelor/aprobărilor din partea conducerii instituţiei, depune/transmite 
dosarele de acreditare la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale/instituţiilor abilitate şi păstrează 
legătura/colaborează cu reprezentanţii acestora, conducerea instituţiei şi cu şefii serviciilor care 
coordonează serviciile care urmează să fie acreditate, în vederea obţinerii licenţei de funcţionare;
7. Arhivează deciziile de acordare a licenţelor de funcţionare pentru serviciile sociale din 
subordinea D.G.A.S.P.C. sector 3, precum şi deciziile de respingere/retragere a licenţelor de 
funcţionare a serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3;
8. Analizează modificările apărute în structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. sector 3 în vederea 
transmiterii notificărilor către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în conformitate cu legislaţia în 
domeniul calităţii serviciilor sociale în vigoare (notifică Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în 
termen de 90 de zile de la data producerii modificărilor în organigrama D.G.A.S.P.C. sector 3, faţă 
de momentul solicitării acreditării ca furnizor de servicii sociale; notifică Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale, în termen de 30 de zile, cu privire la închiderea sau desfiinţarea unui serviciu social 
acreditat);
9. Păstrează şi arhivează evidenţa notificărilor transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;
10. Efectuează demersurile necesare procedurii de acreditare a D.G.A.S.P.C. sector 3 ca furnizor de 
servicii sociale (întocmirea dosarului de acreditare, urmărirea traseului documentelor din dosar în 
vederea obţinerii aprobărilor/avizelor, transmiterea dosarului către Registratura D.G.A.S.P.C. sector 
3 şi Registratura Ministerului Muncii şî Justiţiei Sociale, depunerea dosarului la sediul Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, ridicarea/primirea/păstrarea Certificatului de Acreditare a D.G.A.S.P.C. 
sector 3 ca furnizor de servicii sociale).
11. Monitorizarea şi evaluarea calităţii serviciilor sociale furnizate fa nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3, 
în conformitate cu standardele de calitate şi aşteptările beneficiarilor privind calitatea serviciilor 
oferite

11. Monitorizează şi evaluează calitatea serviciilor sociale furnizate de către D.G.A.S.P.C. sector 3, 
ca furnizor de servicii sociale, în raport cu Standardele minime de calitate specifice fiecărui tip de 
serviciu, utilizând metode şi instrumente specifice;
12. Analizează legislaţia în vigoare precum şi materiale de specialitate în domeniul evaluării calităţii 
serviciilor sociale şi măsurării gradului de satisfacţie a beneficiarilor şi organizează grupuri de lucru 
cu şefii serviciilor sociale şi personalul de specialitate în vederea elaborării/revizuirii 
metodologîei/procedurii de sistem privind măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor;
13. Eiaborează/revizuieşte instrumentele necesare procesului de evaluare şi monitorizare a calităţii 
serviciilor sociale (ex: grila/chestionarul de evaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate, 
raportul privind îndeplinirea standardelor minime de calitate, chestionarele de satisfacţie, e tc .);
14. Efectuează deplasări la sediile serviciilor/centrelor/domîciliile beneficiarilor direcţi/îndirecţi 
(acolo unde este cazul), în vederea aplicării instrumentelor necesare procesului de evaluare a 
calităţii serviciilor sociale furnizate de către D.G.A.S.P.C., sector 3;
15. Elaborează rapoarte privind calitatea serviciilor sociale furnizate (ex: raport privind îndeplinirea 
standardelor minime de calitate rezultat în urma aplicării grilei/chestionarului privind îndeplinirea 
standardelor minime de calitate, raport privind capacitatea serviciului social de a satisface nevoile 
şi aşteptările beneficiarilor direcţi/indirecţi, rezultat în urma aplicării chestionarelor de satisfacţie, 
chestionarelor aplicate personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciului social 
evaluat) şî le comunică, atât şefilor de servicii/centre care coordonează serviciile/centrele care au 
fost evaluate, cât şi Directorului General, Directorului General Adjunct Protecţie Socială, 
Directorului Executiv DPC/DPS;
16. Monitorizează punerea în aplicare a recomandărilor cuprinse în rapoartele privind calitatea 
serviciilor sociale (efectuează deplasări la sediile serviciilor sociale/solicită centrelor/serviciilor note 
scrise care să ateste punerea în practică a recomandărilor făcute sau justificarea întârzierilor 
privind punerea în aplicare a respectivelor recomandări) şi elaborează rapoarte de monitorizare 
privind punerea în practică a recomandărilor făcute şi le transmite Directorului General, 
Directorului General Adjunct, Directorului Executiv DPC/DPS;
17. Monitorizează situaţia punerii în aplicare de către servicii/centre a recomandărilor făcute de
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către inspectorii sociali din cadrul ANPIS/APISMB, ca urmare a vizitelor acestora la sediile serviciilor 
sociale acreditate sau aflate în proces de acreditare;
18. Monitorizează situaţia punerii în aplicare de către serviciile sociale/centre a măsurilor dispuse 
de către inspectorii sociali din cadrul ANPIS/APISMB, reprezentanţii instituţiei Avocatul Poporului, 
etc. cu ocazia efectuării misiunilor de control la sediile serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. 
sector 3 (solicită centrelor/serviciilor sociale note scrise care să ateste punerea în practică a 
măsurilor dispuse sau justificarea întârzierilor privind implementarea măsurilor dispuse);
19. După caz, elaborează şi transmite instituţiilor ai căror reprezentanţi au efectuat misiunile de 
control (ANPIS/APISMB, Avocatul Poporului etc.) rapoartele de monitorizare/adresele de răspuns 
privind implementarea măsurilor dispuse.
lll.Organizarea şi susţinerea cursurilor de formare internă continuă/meselor rotunde/grupurilor 
de lucru în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3

20. Analizează recomandările standardelor minime de calitate în domeniul serviciilor sociale 
(copii şi adulţi) şi a Planului anual de formare profesională elaborat de Serviciul Managementul 
Resurselor Umane în vederea elaborării propunerii cu tematica pentru formarea 
continuă/instruirea internă continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul 
serviciilor sociale, precum si propunerii tematicii pentru reuniunile de lucru, mesele rotunde, 
privind calitatea serviciilor sociale, colaborând în acest sens cu: Directorul General, Directorul 
General Adjunct Protecţie Socială, Directorul Executiv DPC/DPS, şefii serviciilor sociale/centrelor; 
21.0rganizează întâlnirile de lucru cu şefii de servicii/centre şi personalul de specialitate din cadrul 
acestora în vederea dezbaterii şi finalizării tematicii privind formarea continuă /instruirea internă 
a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor sociale;
22. Colaborează cu Serviciul Managementul Resurselor Umane în vederea identificării formatorilor 
din reţeaua internă de formatori a D.G.A.S.P.C., sector 3;
23. Elaborează, împreună cu formatorii interni identificaţi, Programa de formare, Agenda şi Suportul 
de curs pentru fiecare temă de curs planificată a fi susţinută, chestionarele de evaluare a cursului,

24. Transmite oferta de formare şi calendarul de formare internă către Directorul General în 
vederea aprobării, către Directorul Adjunct/Directorii Executivi DPC/DPS în vederea luării la 
cunoştinţă, şefilor de servicii sociale în vederea colaborării pentru identificarea persoanelor care 
vor participa la cursurile de formare continuă;
25. Elaborează şi transmite către serviciile sociale/centre, invitaţiile/notele interne privind 
participarea la cursurile de formare continuă/instruire internă si gestionează toate aspectele 
referitoare la desfăşurarea cursurilor (tehnoredactarea şi prîntarea suportului de curs/materialelor 
de prezentare, întocmirea listelor cu participanţii prezenţi la curs; centralizarea datelor privind 
participanţii în vederea completării Certificatelor care atestă participarea la curs; pregătirea sălii de 
curs şi a echipamentului necesar susţinerii cursului; înmânarea Certificatelor de participare la c u r s -  
ex: original şi transmiterea fotocopiilor către Serviciul - Managementul Resurselor Umane, 
împreună cu lista de participanţi la curs, în vederea ataşării la dosarul de personal ai participanţilor 
etc.);
26. Elaborează materiale cu privire la situaţia participării la sesiunile de instruire organizate: 
numărul participanţilor, profesia, centrele/serviciile în care îşi desfăşoară activitatea cei care au 
participat la curs, propunerile cursanţilor pentru îmbunătăţirea activităţii, pornind de la aspectele 
dezbătute pe parcursul orelor de formare profesională continuă, propunerile acestora cu privire ia 
tematica cursurilor viitoare etc.)
27. Arhivează documentele elaborate şi gestionate de BMCSS pe parcursul organizării şi susţinerii 
cursului;
28. Elaborează materiale specifice în domeniul calităţii serviciilor sociale şi le pune la dispoziţia 
factorilor interesaţi, contribuind astfel la elaborarea unor planuri de acţiune pe diverse domenii 
(ex: diversificarea serviciilor sociale în funcţie de nevoile identificate, diversificarea tipurilor de 
intervenţii în vederea atingerii rezultatelor scontate, planificarea instruirii interne a personalului 
din cadrul serviciilor sociale/centrelor, în funcţie de nevoile reale de instruire raportate la specificul 
activităţii desfăşurate).

etc.;
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B. Asigurarea Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare 

Activităţi specifice:

I. Organizarea Şedinţelor Comisiei de Monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial:

29. Elaborează şi gestionează documentele necesare organizării şi funcţionării Comisiei: 
Convocator Şedinţe; Ordinea de z i ; Prezenţă şedinţă; Minută Şedinţă/ Proces -Verbal Şedinţă;

30. Elaborează şi transmite Notele interne către compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3, 
cu privire la solicitările/dispoziţiile Comisiei de monitorizare;

31. Centralizează răspunsurile la solicitările transmise prin intermediul Notelor interne, întocmeşte  
diverse situaţii pe care le supune dezbaterii în cadrul şedinţelor Comisiei de monitorizare/ le 
comunică instituiţiilor interesate (ex.Primaria sector 3}.

II. Verificarea si gestionarea Procedurilor Operaţionale şi de Sistem elaborate/aprobate la nivelul 
D.G.A.S.P.C., sector 3:

32. Centralizează obiectivele generale/specifice, tabelele OALI şi elaborează Situaţia activităţilor 
procedurale la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3;

33. Actualizează situaţia codurilor alocate compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3; 
alocă codurile procedurilor de sistem elaborate la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3; verifică dacă 
alocarea codului procedurilor operaţionale s-a efectuat de către compartimentele iniţiatoare în 
concordanţă cu situaţia actualizată a codurilor pe compartimente şi cu situaţia actualizată a 
activităţilor procedurate asumate în tabelul OALI;

34. Verifică Procedurile de Sistem şi Procedurile Operaţionale elaborate de compartimentele din 
cadrul D.G.A.S.P.C., sector 3,din punct de vedere al respectării machetei privind elaborarea PS/PO 
aprobate la nivelul D.G.A.S.P.C., sector 3;

35. Iniţiază procesul de revizuire a procedurilor, transmiţând anual către toate structurile din 
subordinea D.G.A.S.P.C. sector 3 note interne cu privire la necesitatea confirmării explicite a lipsei 
de modificări sau a schimbărilor ce trebuie operate asupra procedurilor;

III. Elaborarea şi gestionarea documentelor specifice Managementului Riscului:

36.0rganizează întâlnirile de lucru ale responsabililor cu riscurile de la niveiul compartimentelor 
aflate la primul nivel de conducere, în vederea stabilirii/clarificării unor aspecte referitoare la 
Managementul Riscului;

37. Centralizează riscurile seminificative transmise de responsabilii cu riscurile de la nivelul 
compartimentelor aflate la primul nivel de conducere şi Planurile de măsuri propuse;

38. Elaborează şi transmite către Preşedintele Comisiei de monitorizare, spre avizare, şi 
Directorului General al D.G.A.S.P.C. sector 3., spre aprobare, Registrul de Riscuri şi Planul de 
implementare a măsurilor pentru riscurile semnificative ale D.G.A.S.P.C. sector 3;

39. Transmite către compartimente, pentru implementare, Planul de implementare a măsurilor de 
control şi monitorizează semestrial Planul de implementare a măsurilor de control.

IV. Raportarea Situaţiei privind Controlul intern managerial al D.G.A.S.P.C., sector 3

40. Elaborează şi gestionează Notele interne către compartimente în vederea punerii în aplicare a 
măsurilor/solicitărilor/recomandărilor stabilite în cadrul şedinţelor Comisiei de monitorizare;

41. Elaborează şi gestionează situaţiile necesare raportării SCIM;
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4 2 . Elaborează şi transmite către Preşedintele Comisiei de Monitorizare, spre avizare, şi Directorului 
General, spre aprobare, Programul de Dezvoltare a Sistemului de Control intern managerial al 
D.G.A.S.P.C. sector 3 (anual);

43. Monitorizează implementarea acţiunilor cuprinse în Programul de dezvoltare a Sistemului de 
Control intern managerial al D.G.A.S.P.C. sector 3;

44. Elaboreaza si transmite către Primăria sector 3, în vederea raportării anuale a implementării 
SCIM la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3, documentaţia specifică domeniului SCIM ( Registrul de riscuri 
al D.G.A.S.P.C. sector 3 - Anexa nr. 1, la Ordinul 600/2018; Planul de implementare a măsurilor 
pentru riscurile semnificative ale D.G.A.S.P.C. sector 3; Profilul de risc şi Limita de toleranţă la risc, 
la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3; Situaţia centralizatoare privind stadiul implementării şi dezvoltării 
Sistemului de Control Managerial - CAP. I -  ANEXA nr. 3, la Ordinul 600/2018 ; Stadiul 
implementării Sistemului de Control Managerial, conform rezultatelor autoevaluării - CAP. II - 
ANEXA nr. 4  la Ordinul 600/2018; Situaţia Sintetică a rezultatelor autoevaluării - ANEXA nr. 4.2, la 
Ordinul 600/2018; Raportul asupra Sistemului de Control intern managerial, la data de 31 
Decembrie - ANEXA nr. 4. 3, la Ordinul 600/2018);

Alte activităţi specifice asigurării Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare:

45.Organizează şi susţine în colaborare cu alţi specialişti din cadrul instituţiei sau altor instituţii 
colaboratoare, sesiuni de instruire internă, mese rotunde, reuniuni de lucru, etc., în vederea 
implementării şi dezvoltării SCIM la nivelul D.G.A.S.P.C. sector 3;
46. Analizează legislaţia în domeniul controlului intern managerial precum şi afte materiale de 
specialitate (Metodologii/Ghiduri elaborate de Secretariatul General al Guvernului etc.) în vederea 
elaborării unor instrumente de lucru necesare monitorizării implementării SCIM la nivelul 
D.G.A.S.P.C., sector 3 ( ex. chestionare privind implementarea/îndeplinirea standardelor de control 
intern managerial, conform Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice etc.), procedurilor de sistem pentru care BMCSS este 
compartiment iniţiator;
47, Aplică tuturor structurilor din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3,chestionare privind 
implementarea/îndeplinirea standardelor de control intern managerial, conform Ordinului 
600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; elaborează 
rapoarte privind îndeplinirea standardelor de control intern managerial şi le supune dezbaterii 
Comisiei de monitorizare;
Activităţi specifice privind elaborarea şi gestionarea documentelor de management necesare 
dezvoltării, evaluării şi raportării implementării Sistemului de Control intern managerial în cadrul 
BMCSS:

48.lnventariază activităţile prevăzute în ROF-ul BMCSS şi evaluează gradul de transpunere a 
acestora în proceduri operaţionale/ sistem şi comunică lista cu procedurile către Secretariatul 
tehnic al Comisiei de monitorizare, în vederea centralizării; desemnează persoanele responsabile 
din cadrul biroului cu elaborarea procedurilor operaţionale şi de sistem;

49. Stabileşte obiectivele specifice BMCSS, activităţile, livrabilele generate ca urmare a 
implementării activităţilor/subactivităţilor, indicatorii cantîtatrvi/caIîtativi, în conformitate cu ROF -  
ul BMCSS şi obiectivele generale ale D.G.A.S.P.C. sector 3;

50. Stabileşte obiectivele individuale ale angajaţilor din subordine;

51. Planifică resursele umane/materiale/ tehnice etc. la nivelul BMCSS ( Planul anual de acţiune );

52. Monitorizează (sau desemnează o persoana la nivelul BMCSS) modul în care sunt realizate 
obiectivele specifice BMCSS propuse, prin intermediul indicatorilor cantitativi, calitativi stabiliţi / 
aprobaţi de Directorul General al D.G.A.S.P.C. sector 3;
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53. Desemnează persoana responsabilă cu gestionarea riscurilor la nivelul BMCSS şi identifică 
riscurile în raport cu obiectivele stabilite la nivelul biroului şi cu procesele/acţiunile derulate în 
cadrul BMCSS; revizuieşte periodic. Registrul riscurilor de la nivelul biroului, împreună cu persoana 
desemnată;

54. Elaboreaza împreună cu persoana desemnată şi cu colaborarea angajaţilor din cadrul biroului, 
Strategia de măsuri pentru minimizarea riscurilor identificate pentru obiectivele şi acţiunile stabilite 
la nivelul BMCSS;

55. Verifică şi aprobă activităţile salariaţilor din cadrul BMCSS, oferă instrucţiunile necesare pentru a 
asigura minimizarea erorilor şi pierderilor, eliminarea neregulilor şi fraudei, respectarea legislaţiei şi 
corecta înţelegere şi aplicare a instrucţiunilor;

56. Asigură derularea corectă a comunicării informaţiei şi procesarea acesteia în mod corect şi în 
timp util pentru toţi salariaţii din subordine;

57. Evaluează stadiul de implementare a CIM la nivelul BMCSS şi propune măsurile adecvate şi 
prompte pentru remedierea deficienţelor identificate în procesul de autoevaluaref completarea si 
asumarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control
intern managerial);

58.Identifică funcţiile sensibile la nivelul BMCSS şi stabileşte Planul de acţiune pentru monitorizarea 
funcţiilor sensibile sau întocmeşte Notă justificativă în cazul în care nu sunt identificate funcţii 
sensibile, comunicând situaţia Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare - atunci când se 
solicită diverse situaţii;

59.Elaborează/actualizează fişele de post pentru salariaţii din subordine şi se asigură că acestea 
sunt corespunzătoare atribuţiilor prevăzute în ROF-ul BMCSS;

BO.Evaluează performanţele individuale ale angajaţilor din subordine.

61. Elaborează propunerea privind ROF-ul BMCSS în acord cu legislaţia în vigoare şi cu condiţia ca 
acesta să cuprindă toate activităţile desfăşurate în cadrul biroului;

62. Elaborează rapoarte privind activitatea BMCSS si le transmite factorilor interesaţi 

Alte activităţi:

63. Gestionează evidenţa activităţilor de supervizare a personalului din cadrul centrelor/serviciilor 
din domeniul protecţiei copilului (evidenţa personalului desemnat să facă supervizarea şi a activită
ţilor desfăşurate de aceştia, asigurandu-se că Rapoartele/Procesele-Verbale ale şedinţelor de su
pervizare a personalului sunt elaborate şi sunt disponibile, în copie, la sediul centrelor/serviciilor 
sociale care au această obligaţie reglementată prin legislaţia in vigoare);
64. Participă la sesiuni de lucru/grupuri de lucru organizate la nivelul D.G.A.S.P.C.sector 3, pe 
diverse arii tematice, la solicitarea Directorului General;
65. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3, în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor care-i revin;
66. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de către conducerea instituţiei, 
cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
67. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
68. Asigură implementarea Controlului intern managerial, la nivelul BMCSS, conform Ordinului 
600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităţilor publice, cu 
modificările ulterioare;
69. Asigură modul de realizare a activităţii de evidenţă, inventariere, integritate, păstrare şi utilizare 
a documentelor primite sau create în cadrul serviciului, până la predarea dosarelor în arhivă;
70. Realizează pregătirea, înregistrarea şi predarea în arhivă a documentelor primite sau create în
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cadrul serviciului;
71.0perează periodic în sistemul informatic CID pentru a asigura un bun management al circulaţiei 
documentelor cu caracter intern, documente cu caracter extern şi soluţionarea acestora în 
termenul legal;
72. Personalul din cadrul serviciului participă la cursuri şi sesiuni de formare, instruire internă, pe 
teme legislative, în domeniul furnizării serviciilor sociale, standardelor minime de calitate, în 
domeniul asistenţei sociale, controlului intern managerial, etc., şi diseminează informaţiile din 
cadrul sesiunilor de formare/instruire către factorii interesaţi;
73. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a 
acestor date şi a legislaţiei interne în vigoare, la nivelul BMCSS.

Secţiunea III 
Serviciul Adopţii

Serviciul Adopţii este un compartiment in cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General, este condus de un şef serviciu şi 
are următoarele atribuţii:
1. Oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta, informaţii complete despre 
procedura de atestare şi despre serviciile de sprijin existente;
2. Organizează întâlniri cu persoana/fanilia care doreşte să adopte în vederea evaluării acesteia, 
conform unui calendar al vizitelor stabilit de comun acord;
3. Organizează întâlniri cu rude, vecini, colegi de serviciu ai persoanei/familiei care se află în 
perioada de evaluare în vederea obţinerii atestatului;
4. Redactează evaluarea socială a persoanei/familiei care solicită atestarea în vederea adopţiei;
5. Observă şi consemnează în urma interviului cu persoana/familia care doreşte să adopte 
informaţii privind: motivaţia de a adopta, aşteptările personale, viaţa în comunitate, situaţia 
financiară, starea de sănătate;
6. Oferă informaţii şi asigură sprijinul necesar pentru părinţii copiiilor pentru care finalitatea 
Planului Individualizat de Protecţi este adopţia, precum şi pentru familia extinsă;
7. Instrumentează dosarul copilului pentru deschiderea procedurii de adopţie internă;
8. Asigură consilierea în vederea exprimării consimţământului la adopţie a părinţilor 
fireşti/tutorelui.
9. Asigură consilierea în vederea exprimării consimţământului la adopţie a copilului care a 
împlinit vârsta de 10 ani;
10. Informează părinţii copilului sau, după caz, reprezentantul legal al cărui consimţământ la 
adopţie este cerut de lege asupra consecinţelor şi efectelor adopţiei, în special asupra încetării 
legăturilor de rudenie ale copilului;
11. Desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale;
12. Asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi 
familiei biologice;
13. Actualizează Registrul Naţional de Adopţii cu privire la adoptatorii/familiile adoptatoare 
atestate cât şi cu privire la copiii pentru care s-a încuviinţat deschiderea procedurii adopţiei 
interne;
14. Generează liste pentru copiii adoptabili aflaţi în evidenţa serviciului conform Legii 273/2004 
privind procedura adopţiei republicată
15. Asigură determinarea compatibilităţii practice copil-familie potenţial adoptatoare pe baza 
nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta;
16. întocmeşte raportul cu propunere de încredinţare în vederea adopţiei a copilului la familie pe 
o perioadă de 90 de zile;
17. Instrumentează dosarul copilului pentru încredinţarea în vederea adopţiei;
18. întocmeşte rapoartele bilunare de la data pronunţării sentinţei de încredinţare;
19. întocmeşte raportul final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori pe care îl 
comunică instanţei competente în vederea soluţionării cererii de încuviinţare adopţiei;
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20. Instrumentează dosarul copilului pentru încuviinţarea adopţiei;
21. Asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi 
adoptivi pe întrega perioadă prevăzută de lege;
22. întocm eşte rapoartele postadopţie şi ţine evidenţa acestora;
23. Realizează vizite la domiciliul fiecărui copil adoptat ori de cate ori există sesizări cu privire la 
apariţia unor disfuncţionalitaţi în familie sau posibile încălcări ale drepturilor copilului şi întocmeşte  
rapoarte în acest sens;
24. întocmeşte Raportul final la închiderea monitorizării postadopţie şi face menţiuni in RIMA;
25. Furnizează şi asigură accesul copilului şi familiei la serviciul postadopţie, în funcţie de nevoile 
identificate;
26. Sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este 
adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
27. întocmeşte anchete sociale conform specificului serviciului la solicitarea altor instituţii cât şi la 
solicitarea instanţei;
28. Reprezintă în faţa instanţei de judecată dosarele ce fac obiectul Legii 273/2004 privind proce
dura adopţiei, republicată;
29. Colaborează cu serviciile sociale din alte judeţe, sectoare, ong-uri, alte instituţii guvernamen
tale;
30. Asigură implementarea la nivelul Serviciului a Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/m anagerial al entităţilor publice.
31. Asigura implementarea si respectarea Regulamentului UE/679/2019 privind protecţia 
persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a 
acestor date si a legislaţiei interne in vigoare.

Secţiunea IV
Serviciul Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte

Serviciul Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte este un compartiment în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General, 
este condus de un şef serviciu.
1. Gestionează activitatea de achiziţii publice pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3;
2. Menţin legătura cu operatorii SEAP în vederea unei continue funcţionări a certificatului şi a 
semnăturii digitale;
3. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice în baza centralizării necesităţilor transmise 
de unităţile din subordine, pune în corespondenţă codul CPV, alegerea procedurii şi elaborarea 
calendarului, după ce programul anual a fost aprobat;
4. Stabileşte graficul de organizare al procedurilor de achiziţii publice, în funcţie de valoarea sur
selor financiare proprii bugetelor fiecărei structuri şi în funcţie de priorităţi;
5. Demarează proceduri de achiziţie publică la solicitare său conform calendarului, respectând 
legislaţia în vigoare;
6. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi 
a documentelor suport în conformitate cu Legea 98/2016 şi Normele de aplicare ale acesteia;
7. Organizează evaluările de ofertă şi licitaţiile privind achiziţiile publice de lucrări, produse şi 
servicii;
8. Elaborează şi înaintează spre transmitere anunţul de participare/lnvitaţii de partici- 
pare/Anunţuri de participare simplificate precum şi anunţul către Ministerul Economiei şi 
Finanţelor privind verificarea procedurală, acolo unde este cazul;
9. Asigură cu maximă transparenţă circuitul informaţional privind solicitările de clarificări între  
participanţii la procedură şi autoritatea contractantă, precum şi între compartimentul intern spe
cializat şi compartimentele tehnice de specialitate privind conţinutul caietului de sarcini;
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10. Asigură interfaţa cu departamentul de reiaţii publice şi mass-media, în vederea transparenţei 
entităţii achizitoare şi încurajării mediului concurenţial cu privire la modul de desfăşurare al proce
durilor iniţiate;
11. Poate îndeplini calitatea de membru al comisiei de evaluare cu atribuţiile specifice acestei 
calităţi (art.12 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare ia atribuirea con
tractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 
02.06.2016) precum şi asigurarea din punct de vedere organizatoric al secretariatului acesteia;
12. Asigură derularea procedurii de atribuire începând cu manifestarea intenţiei de participare la 
procedură a operatorilor economici interesaţi, depunerea candidaturilor, primirea ofertelor şi de
schiderea acestora, examinare-evaluare, stabilirea ofertei câştigătoare şi adjudecarea/anularea 
procedurii, după caz;
13. înaintează spre aprobare conducătorului autorităţii contractante raportul de atribuire şi către 
Serviciul Juridic proiectul de contract, oferta declarată câştigătoare pentru întocmirea contractu- 
lui/acordului cadru;
14. Participă la atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierii acordului-cadru prin noti
ficarea rezultatului către participanţii la procedură, asigurarea transmiterii către Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor a punctului de vedere privind soluţionarea contestaţiilor primite, la 
solicitarea acestuia (unde este cazul) întocmeşte şi transmite spre publicare anunţul de atribuire;
15. Oferă indicaţii, clarificări, completări referitoare la documentele licitaţiilor, în limitele stabilite 
de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;
16. Acordă comisiilor de evaluare consultări referitoare la conţinutul documentaţiei de achiziţii;
17. Asigură condiţii tehnice pentru transparenţa procesului de achiziţii publice;
18. întocmeşte dosarul achiziţiei care se arhivează împreună cu un exemplar din oferte;
19. întocmeşte rapoarte şi informări periodice privind activitatea desfăşurată;
20. Asigură întocmirea raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior şi transmite
rea acestora la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
21. Asigura gestionarea bazei de date cu privire la procedurile de achiziţie publică organizate, care 
cuprinde informaţii cu privire la firmele participante;
22. întocmeşte comen zi şi asigură achiziţia bunurilor care nu au fost incluse în proceduri 
(cumpărare directă);
23. Prospectează piaţa, pentru întocmirea previziunii cerere-ofertă în raport calitate -  preţ;
24. Rezolvă alte sarcini primite de la Directorul General, care prin natura lor sunt de competenţa 
sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile serviciului;
25. Centralizează necesităţile transmise de unităţile şi compartimentele din subordine în vederea 
întocmirii planului de achiziţii;
26. Centralizează pe baza consumurilor de ia fiecare centru cantităţile consumate din fiecare pro
dus, în vederea întocmirii justificării cantitative şi a alocării fondurilor necesare pentru bugetul anu
lui viitor, în raport cu anul curent;
27. Urmăreşte derularea contractelor şi a acordurilor-cadru în termenul de execuţie;
28. Preia contractele de achiziţie publică în vigoare împreună cu anexele în care sunt prezentate 
cantităţi, mod de ambalare, producător, preţurile produselor, etc.;
29. Solicită centrelor stocurile pe fiecare produs, analizează cantităţile solicitate în corelare cu 
stocurile şî consumurile medii lunare, corectând dacă este cazul cantităţile, înainte de emiterea 
comenzii către furnizor, în vederea menţinerii echilibrului şi a satisfacerii nevoilor pe toată durata 
contractului;
30. Sesizează şi înştiinţează şeful de serviciu/directoru! executiv în cazul solicitărilor dezechilibrate 
şi analizează împreună soluţiile de remediere;
31. Controlează corectitudinea întocmirii documentelor comerciale;
32. întocmeşte comenzile către furnizori prin cumularea referatelor de necesitate transmise de 
fiecare compartiment al instituţiei;
33. Centralizează avizele de la centre, verifică preţurile şi cantităţile de pe facturile furnizorilor 
pentru a vedea dacă sunt conforme, comandă -  factură, sunt introduse în baza de date, după care 
!e transmite Direcţiei Administrative pentru întocmirea NIR-urilor;
34. Fac parte din comisia de recepţie, atunci când situaţia o impune;
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35. Rezolvă alte sarcini primite de la Şeful de serviciu, care prin natura lor sunt de competenţa 
sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului;
36. Asigură implementarea la nivelul Serviciului a Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea
Codului controlului intern/m anagerial al entităţilor publice.
37. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter per
sonal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea V 
Biroul Corp Control

Biroul Corp Control este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General, este condus de un şef 
birou şi are următoarele atribuţii:

1. Asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei în domeniul asistenţei sociale şi 
modul în care sunt respectate drepturile beneficiarilor de servicii sociale acordate de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.
2. Urmăreşte respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autorităţile statului, a 
hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 3, a dispoziţiilor emise de Directorul General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, precum şi respectarea regu
lamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor de ordine interioară, procedurilor 
operaţionale, etc.
3. Stabileşte obiectivele controlului astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile 
şi integrate misiunii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi obiecti
velor de ansamblu şi specifice ale instituţiei.
4. Desfăşoară activităţi de control intern inopinat sau planificat în cadrul entităţilor subordonate 
şi în serviciile, birourile şi compartimentele D.G.A.S.P.C Sector 3. Necesitatea de control la ore dife
rite din zi presupune o flexibilizare a programului de lucru pentru angajaţii biroului, fără salarizare 
pe ture, conform graficului de lucru întocmit de către şeful de birou.
5. Verifică activitatea ce conduce la îndeplinirea atribuţiilor oricărui serviciu din structura 
D.G.A.S.P.C. Sector 3 urmând pianul de activitate aferent anului în curs precum şi prin controale 
inopinate, din dispoziţia Directorului General, propunând corectarea, îmbunătăţirea şi eficientiza- 
rea acesteia.
6. Verifică toate datele şi informaţiile pe care le consideră relevante, verifică respectarea norme
lor, instrucţiunilor, procedurilor de lucru şi a legilor în vigoare aplicabile activităţii desfăşurate în 
cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3.
7. Controlează modul de aplicare şi respectare a standardelor minime de calitate, a standardelor 
de cost în unităţile de asistenţă socială din subordinea Direcţiei şi modul de implementare a Strate
giilor naţionale şi judeţene privind asistenţa socială şi a Planului anual de acţiune al D.G.A.S.P.C. 
Sector 3.
8. Controlează şi monitorizează respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru copiii şi adulţii 
beneficiari de servicii sociale oferite de D.G.A.S.P.C. Sector 3.
9. Desfăşoară din dispoziţia Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 3, activităţi de control 
conform planului anual de activitate şi ca urmare a sesizărilor, autosesizărilor şi informaţiilor din 
mediul online sau mass-media.
10. întocmeşte Procese verbale de control în urma desfăşurării activităţilor de control intern în 
care propune măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.
11. Verifică şi constată orice alte disfuncţionalîtăţi apărute în cadrul activităţilor aparatului propriu 
sau ale unităţilor subordonate D.G.A.S.P.C. Sector 3.
12. Acordă asistenţă de specialitate şi sprijină îmbunătăţirea activităţii entităţilor controlate prin 
acţiuni de informare şi consiliere care se vor derula atât în cadrul misiunilor de control şi monitori
zare cât şi în afara acestora.
13. Monitorizează implementarea măsurilor din procesele verbale de controi proprii şi termenele 
acordate, respectiv procesele verbale de control de la inspecţia socială/alte instituţii şi/sau
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autorităţi cu drept de control, cu scopul de a corecta neconformităţile identificate, a îmbunătăţii şi 
eficientiza activitatea.
14. Controlează toate centrele, atât rezidenţiale, cât şi de zi de pe raza sectorului 3, în ceea ce 
priveşte respectarea prevederilor legale în furnizarea serviciilor sociale, respectarea normelor de 
igienă în zonele de depozitare a hranei şi în zonele de locuit, respectarea meniurilor aprobate, a 
cantităţii şi calităţii hranei, punctualitatea şi profesionalismul angajaţilor la locul de muncă, etc.
15. Efectuează controale şi întocmeşte procese verbale de control, procese verbale de constatare, 
procese verbale de monitorizare, note interne,etc., pe baza concluziilor rezultate fiind lăsate măsuri 
şi formulate recomandări şi propuneri de soluţionare atunci când este cazul, acestea fiind cuprinse 
într-un raport înaintat Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 3.
16. Solicită Directorului General constituirea unei echipe pluridisciplinare pentru efectuarea unei 
misiuni de control care să fie constituită din angajaţi ai Biroului Corp Control şi alţi specialişti (med
ic, expert contabil, jurist, etc.), în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii.
17. Propune Directorului General, după caz, sesizarea Comisiei de disciplină în legătură cu 
angajaţii asupra cărora există suspiciuni că au săvârşit abateri disciplinare.
18. Propune Directorului General luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, 
înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor 
internaţionale din domeniul drepturilor omului, pe care România le-a ratificat.
19. Solicită informaţii şi documente pentru îndeplinirea atribuţiilor de control care îi revin, în 
condiţiile legii, de la orice altă entitate juridică publică sau privată, cu care D.G.A.S.P.C. sector 3 
colaborează. De asemenea, are dreptul să solicite înregistrările camerelor de supraveghere video 
din cadrul sediilor administrative precum şi din cadrul centrelor de zi şi rezidenţiale din subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3.
20. Colaborează cu celelalte direcţii, servicii, birouri şi compartimente din cadrul Direcţiei Gene
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 în vederea desfăşurării optime a activităţii.
21. Colaborează cu instituţii abilitate în domeniul asistenţei sociale în vederea unei bune 
desfăşurări a activităţii Biroului Corp Control.
22. Asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interiorul biroului şi răspunde pentru 
modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa Directorului General.
23. înregistrează şi păstrează documentele în mod adecvat, în condiţiile şi term enele legii.
24. Solicită acordul Directorului General pentru accesarea documentelor întocmite şi arhivate în 
cadrul Biroului Corp Control.
25. Verifică, analizează şi soluţionează, prin acţiuni specifice de control, monitorizare, informare şi 
consiliere, lucrările repartizate de Directorul General în legătură cu activitatea instituţiei precum şi 
îndeplinirea atribuţiilor de către angajaţi în raport cu beneficiarii şi cetăţenii aflaţi în relaţie cu 
D.G.A.S.P.C. sector 3.
26. întocmeşte Planul Anual de Activitate care va fi elaborat în urma unei analize riguroase a 
deficienţelor constatate anterior şi în conformitate cu Plănui Anual de Acţiune, cu Strategia şi Pla
nul Anual de Dezvoltare a serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Sector 3, pe care-l supune spre apro
bare Directorului General.
27. Stabileşte temele de control cuprinse în Planul Anual de Activitate în urma unor întâlniri cu 
reprezentanţi ai Direcţiilor din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 3 precum şi în baza propunerilor scrise ale 
acestora.
28. Modifică Planul Anual de Activitate prin acordul sau la propunerea Directorului General ori de 
câte ori este necesar, ca urmare a încheierii de noi contracte de colaborare cu furnizori de servicii 
sociale, înfiinţarea/desfiinţarea unor noi centre/servicii sociale, volumul şi complexitatea activităţii 
din cadrul BCC nu permite respectarea planului, insuficienţa resursei umane, sau modificarea struc
turii şi Organigramei D.G.A.S.P.C. sector 3.
29. Face parte, alături de reprezentanţi ai serviciului S.S.M.S.U., dintr- o comisie, numită prin 
dispoziţie de Directorul General, care va avea competenţa verificării, prin controale inopinate, dacă 
salariaţii şi colaboratorii externi consumă sau se află sub influenţa băuturilor alcoolice în timpul 
programului de lucru.
30. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de Directorul General, conform  
prevederilor legale în vigoare.
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31. Asigură implementarea Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice.
32. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 privind protecţia persoa
nelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), 
precum şi a legislaţiei interne în vigoare.

C A P IT O LU L II 
D IR E C Ţ IA  JU R ID IC Ă

1. Direcţia Juridică este un compartiment funcţional în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General şi este condusă de un 
Director Executiv, care următoarele atribuţii principale:
2. Conduce, coordonează şi controlează serviciile de specialitate din organigramă Direcţiei Juridice;
3. Repartizează cererile şi adresele cu caracter juridic serviciilor din subordine;
4. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea legilor şi actelor 
normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea instituţiei sau la cererea 
compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc probleme din sfera de competenţă a instituţiei;
5. Se subordonează şi răspunde în faţa Directorului General;
6. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin fişa postului sau conferite de Directorul 
General

Secţiunea I
Serviciul Juridic şi Evidenţă Imobiliară

Serviciul Juridic şi Evidenţă Imobiliară este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcţiei Juridice, 
este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:
1. Asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţiei Copilului Sector 3, consilierea sub aspect juridic a conducerii şi compartimentelor
instituţiei;

2. Promovează prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor situaţiilor care pot genera margi- 
nalizarea sau excluziunea socială a persoanelor, prin mijloace specifice profesiei;
3. Redactează acte specifice obiectului de activitate al instituţiei: dispoziţii, proiecte de hotărâri, 
contracte cu scop patrimonial sau nepatrimonial şi le avizează pentru legalitate;
4. Primeşte spre avizare actele emise de compartimentele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi acordă avizul de legalitate;
5. Avizul de legalitate va fi acordat pentru aspectele strict juridice ale documentului avizat pen
tru legalitate, consilierul juridic nu se va pronunţa asupra aspectelor economice, tehnice, de opor
tunitate sau de necesitate ori de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
6. Ţine evidenţa contractelor şi convenţiilor, cu excepţia contractelor de achiziţie publică, şi 
urmăreşte termenele de valabilitate ale acestora, informând în acest sens compartimentele de 
specialitate;
7. Acordă consultanţă de specialitate compartim entelor din cadrul instituţiei;
8. Acordă informaţii de specialitate cetăţenilor, în probleme ce ţin de obiectul de activitate al 
instituţiei în limitele prevăzute de Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului con
tractual din instituţiile publice;;
9. Asigură evidenţa, îndosarierea şi conservarea actelor juridice, asigurându-le împotriva distru
gerii, degradării sau sustragerii;
10. Reprezintă DGASPC în faţa serviciilor/direcţiilor din cadrul Primăriei Sectorului 3 în vederea 
declarării naşterii copiilor cu vârsta până în 1 an;
11. întocm eşte proiectele hotărârilor Consiliului Local în domeniul protecţiei sociale, pe baza refe
ratelor de specialitate transmise de direcţiile de specialitate ;
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12. Ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Local în legătura cu activitatea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi asigură păstrarea acestora ;
13. întocm eşte, avizează pentru legalitate dispoziţiile Directorului General, operează modificările 
şi completările ce pot apare ulterior în legislaţia ce stă ia baza întocmirii lor;
14. Urmăreşte aplicarea şi propune măsuri pentru respectarea prevederilor actelor normative în 
activitatea desfăşurată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
3;
15. Colaborează în materie juridică cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi cu celelalte instituţii publice;
16. Ţine evidenţa legislaţiei româneşti şi informează celelalte compartimente şi conducerea 
D.G.A.S.P.C. în legătură cu actele normative care reglementează domeniul de activitate al 
instituţiei;
17. întocm eşte, avizează sau contrasemnează şi răspunde pentru legalitatea contractelor, 
convenţiilor şi a altor acte de aceeaşi natură care angajează răspunderea juridică a Direcţiei Gene
rale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
18. Asigură evidenţa tuturor terenurilor şi a clădirilor aflate în folosinţă gratuită a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, şi păstrează documentele justificative  
corespunzătoare;
19. Are obligaţia reconstituirii documentelor, conform istoricului de intrare în patrimoniul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 a tuturor imobilelor (terenul 
+ clădiri) de clarificare a regimului de proprietate publică conform Legii nr. 213/1998 de obţinere a 
unor documente minime privind evidenţa acestor bunuri în patrimoniul unităţii administrativ teri
toriale -  extras carte funciară, cadastru, intabulare, titlu de proprietate;
20. întocm irea documentaţiei în vederea trecerii unor imobile din domeniul public al statului în 
domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale a Municipiului Bucureşti-adrese solicitare către 
Primăria Municipiului Bucureşti;
21. întocm irea documentaţiei în vederea trecerii în administrare de ia Municipiul Bucureşti la Con
siliul Local Sector 3 şi utilizare şi drept de folosinţă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şî 
Protecţiei Copilului Sector 3;
22. Analizează şi avizează din punct de vedere al conformităţii cu cadrul legal, solicitările de intro
ducere, modificare sau eliminare a indicatorilor de performanţă, în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
23. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin;
24. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea informaţiilor cu caracter 
personal gestionate şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţă superiorilor;
25. Asigură implementarea la nivelul Serviciului a Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/m anagerial al entităţilor publice.
26. 26. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne 
în vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea li 
Serviciul Contencios

Serviciul Contencios este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcţiei Juridice şi este condus de un 
şef serviciu, şi are următoarele atribuţii:

1. Reprezintă Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi Directorul 
General, în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele şi a instituţiilor de arbitraj, după caz, 
pe baza delegaţiei semnate de Directorul General sau de persoană împuternicită , prin apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei.
2. Reprezintă Comisia pentru Protecţia Copilului Sector 3 şi Comisia de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap Sector 3 în faţă instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie în
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baza delegaţiilor semnate de către preşedinţii celor două Comisii sau înlocuitorii acestora con
form prevederilor legale;
3. Reprezintă instituţia în procedurile de mediere;
4. Promovează acţiuni judecătoreşti pentru recuperarea debitelor, la solicitarea compartimente
lor de specialitate şi pe baza documentelor puse la dispoziţie de aceste compartimente;
5. Redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, interogatorii şi răspunsuri la interoga
torii, sesizări /plângeri penale la solicitarea conducerii instituţiei;
6. Propune Directorului Direcţiei Juridice şi Directorului General promovarea căilor ordinare şi ex
traordinare de atac;
7. Solicită eliberarea certificatelor de grefă şi ale sentinţelor legalizate pentru dosarele de pla
sament instrumentate
8. Ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, a instanţelor de arbitraj şi a al
tor organe cu activitate jurisdicţională şi urmăreşte desfăşurarea proceselor în cauzele în care Di
recţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 este parte sau are interese liti
gioase;
9. Ţine evidenţa contravenienţilor {conform O.G. 55/2002), a persoanelor sancţionate pentru 
care s-a dispus neinceperea urmăririi penale (conform Legii 253/2013) şi a persoanelor pentru 
care s-a dispus neînceperea urmăririi penale de către Ministerul Public şi se centrează pe moni
torizarea, coordonarea, organizarea şi direcţionarea tuturor activităţilor prestate de persoanele 
obligate/sancţionate , a intervenţiilor destinate aducerii la îndeplinire a mandatelor de executare 
a sancţiunii prestării unei activităţi de muncă în folosul comunităţii stabilite de că
tre instanţele de judecată.
10. Acordă consultanţă juridică de specialitate cetăţenilor proveniţi din comunitatea sectoru
lui 3, în limitele prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
11. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţiei Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin;
12. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea informaţiilor cu carac
ter personal gestionate şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţă superiorilor.
13. Asigură implementarea la nivelul Serviciului a Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/m anagerial al entităţilor publice.
14. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/67S/2016 şi a legislaţiei interne 
în vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

C a p ito lu l III
D IR ECŢIA  PR O IECTE Şl C O M U N ICA R E

Direcţia Proiecte şi Comunicare este un compartiment funcţional în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General şi este 
condusă de un Director Executiv. Direcţia Proiecte şi Comunicare are următoarele atribuţii 
principale:

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şî judeţene, precum şi cu nevoile locale 
identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 
pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului 
local şi răspunde de aplicarea acesteia.

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate 
din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind 
date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, ser
viciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fon
duri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

c) organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organiza
ţiile reprezentative ale beneficiarilor
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d) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 
serviciilor sociale;

e) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 
categorii de beneficiari;

f) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulte
rioare;

g) asigură informarea comunităţii;
h) asigură transparenţa decizională prin publicarea pe pagina de internet proprie a tuturor 

documentelor din domeniile: financiar, investiţii, achiziţii şi contracte cu respectarea 
prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.

i) asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne 
în vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

j) asigură implementarea controlului intern managerial la nivelul structurilor din subordine, 
conform Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului in
tern/managerial al entităţilor publice;

k) asigură derularea corecta a comunicării informaţiilor şi procesarea acestora în mod corect 
şi în timp util, pentru toţi salariaţii din subordine;

l) asigură măsurile necesare astfel încât pentru salariaţii din subordine accesul la informaţii 
să fie asigurat în mod securizat, pe baza principiului necesităţii.

Secţiunea I
Serviciul Strategii, Proiecte şi Relaţii cu Societatea Civilă

1. Coordonează procesul de elaborare al Strategiei de Dezvoltare a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi a planului de implementare la nivelul 
organizaţiei. Acordă asistenţă tehnică şi coaching persoanelor responsabile cu elaborarea pla
nurilor operaţionale;

2. Elaborează Strategia de Dezvoltare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copi
lului Sector 3 şi a planului de implementare în concordanţă cu strategiile naţionale şi regionale, în 
colaborare cu toate celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3;
3. Menţine legătura permanentă cu serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 pentru identificarea nevoilor, actualizarea obiectivelor şi măsurilor pro
puse în strategii şi planuri de măsuri;
4. Organizează sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizori
lor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei şi a planului anual de acţiune.
5. Transmite în vederea informării Strategia de Dezvoltare a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, planul de implementare şi planul anual de acţiune în termen 
de 30 de zile de la aprobare către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
6. Monitorizează implementarea strategiei.
7. Identifică programele de finanţare naţionale şi internaţionale în scopul stabilirii de partene- 
riate interinstituţionale şi accesării de fonduri/grant-uri prin proiecte eligibile pentru realizarea 
obiectivelor prioritare aprobate; prezintă programele/ /sursele de finanţare celorlalte structuri ale 
instituţiei;
8. Elaborează în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei cererile de finanţare conform  
surselor şi ghidurilor identificate, pe baza evaluării nevoilor existente, la nivelul Sectorului 3.
9. Desfăşoară activităţi legate de implementarea proiectelor în vederea aplicării politicii de 
asistenţă socială şi protecţia copilului;
10. Identifică organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane juridice şi colaborează cu acestea în 
vederea desfăşurării de activităţi în domeniul asistenţei sociale pentru derularea în parteneriat a 
proiectelor, schimb de experienţă, informare şi bune practici;
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11. Realizează demersurile necesare în vederea încheierii de parteneriate, protocoale şi convenţii 
de colaborare cu diverse instituţii, asociaţii şi organizaţii, de către compartimentul abilitat din ca
drul instituţiei
12. Solicită rapoarte de evaluare şi referate de oportunitate de la compartimentele instituţiei im
plicate direct în derularea parteneriatelor, convenţiilor, protocoalelor de colaborare, în vederea 
continuării sau încetării colaborării
13. Gestionează baza de date a protocoalelor, convenţiilor de colaborare, organizată la nivelul 
instituţiei
14. Analizează oportunităţile de implicare a DGASPC Sector 3 în proiecte sociale în calitate 
de partener;
15. în calitate de partener de proiect, asigură consultanţă şi feed-back liderilor de parteneriat în 
scrierea şi implementarea proiectelor;
16. Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care DGASPC Sector 3 le derulează;
17. Realizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare 
promovării activităţii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor 
proiecte în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap;
18. Identifică şi recrutează voluntari şi gestionează activitatea acestora în cadrul DGASPC Sector 3, 
în funcţiile de nevoile identificate la nivelul serviciilor sociale, respectând prevederile Legii nr. 
78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România;
19. întocmeşte şi actualizează baza de date privind persoanele care solicită să desfăşoare activităţi 
de voluntariat sau persoanele care au desfăşurat activităţi de voluntariat în vederea constituirii 
unei reţele de voluntariat la nivelul comunităţii sectorului 3;
20. Păstrează legătura cu instituţiile de învăţământ superior de profil în vederea încheierii unor 
parteneriate privind stagiul de practică al studenţilor şi colaborează cu compartimentele de specia
litate în vederea repartizării studenţilor la locurile de practică;
21. Coordonează organizarea şi desfăşurarea unor evenimente şi acţiuni pentru beneficiari în co
laborare cu centrele/serviciile DGASPC Sector 3;
22. Planifică şi actualizează calendarul evenimentelor desfăşurate cu beneficiarii/pentru benefici
ari (ex. Serbarea de iarnă, Ziua Copilului, Ziua Internaţională a Bătrânilor etc);
23. Colaborează cu serviciile sociale în vederea identificării nevoilor beneficiarilor, întocmeşte 
scrisori de intenţie, administrează intenţiile de sponsorizare şi încheie contractele de sponsorizare;
24. întocmeşte şi actualizează baza de date privind situaţia sponsorizărilor la nivel de DGASPC 
Sector 3;
25. Organizează baza de date cu instituţii şi organisme care au atribuţii în domeniul asistenţei so
ciale şi protecţiei copilului;
26. Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicii de asistenţă 
socială şi protecţia copilului;
27. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
28. Răspunde tuturor solicitărilor repartizate serviciului, provenite de la persoane fizice şi juridice;
29. Asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde pentru modul de 
îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
30. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin;
31. îndeplineşte activităţile specifice procesului de arhivare, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
32. Asigură implementarea la nivelul Serviciului a Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
33. Asigură derularea corectă a comunicării informaţiilor şi procesarea acestora în mod corect şi în 
timp util, pentru salariaţii din subordine.
34. Asigură măsurile necesare astfel încât pentru salariaţii din subordine accesul la informaţii să fie 
asigurat într-un mod securizat, pe baza principiului necesităţii.
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Secţiunea II
Biroul Monitorizare, Analiză Statistică

Biroul Monitorizare, Analiză Statistică este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Direcţiei Proiecte şi 
Comunicare, este condus de un şef birou şi are următoarele atribuţii:
1. Colectează, centralizează şi prelucrează datele/informaţiile cu privire la toţi beneficiarii 
serviciilor şî beneficiilor sociale aflaţi în evidenţa DGASPC sector 3.
2. Gestionează şi actualizează lunar baza de date pentru copiii/tînerii aflaţi în evidenţa DGASPC 
sector 3.
3. Gestionează şi actualizează lunar baza de date pentru copiii, beneficiari de alocaţie de stat, 
aflaţi în serviciile rezidenţiale (DGASPC sector 3 şi ONG-uri).
4. Gestionează şi actualizează lunar baza de date pentru persoanele adulte, persoanele vârstnice 
şi persoanele cu dizabilităţi aflate în evidenţa instituţiei.
5. Gestionează şi actualizează lunar baza de date pentru beneficiarii de beneficii sociale.
6. Elaborează şi transmite periodic (lunar/trimestrial/semestrial/anual) rapoarte statistice (fişe 
de monitorizare, rapoarte şi situaţii statistice, formulare şi chestionare, etc.) către Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Agenţia pentru Plăti şi 
Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti(APISMB), Direcţia Generală de Asistenţă Socială a 
Municipiului Bucureşti (DGASMB), Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti 
(DRSMB), Prefectura Municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi (ANES), Direcţia Evidenţa Persoanelor Sector 3, Primăria Sectorului 3, Casa de 
Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti (CASMB), Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Dizabilităţi (ANPD), etc.
7. Accesează portalul web pentru preluarea on-line a datelor statistice (eSop) administrat de 
Direcţia Regională de Statistică Bucureşti (DRSB) şi încarcă datele statistice cuprinse în 
chestionarele statistice: SAN şi învăţământul antepreşcolar-CRESA.
8. Elaborează şi transmite rapoarte statistice, materiale de sinteză, informări, analize statistice, 
atât la solicitarea conducerii instituţiei, cât şi la solicitarea autorităţilor publice, organizaţiilor 
neguvernamentale cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale.
9. Elaborează Raportul anual de activitate al DGASPC Sector 3 şi îl supune aprobării conducerii 
instituţiei.
10. Efectuează demersurile necesare deschiderii, dar şi actualizării conturilor pentru plata 
alocaţiilor de stat pentru copiii din serviciile rezidenţiale ale DGASPC Sector 3/ONG-uri.
11. Efectuează demersurile necesare pentru deschiderea de subconturi la conturile curente şi 
emiterea de cârduri de debit ataşate acestor subconturi, pentru copiii din serviciile rezidenţiale ale 
DGASPC Sector 3 şi ONG-uri, titulari ai conturilor deschise la Banca -  cu care a fost încheiată 
convenţie de colaborare - pentru plata altor drepturi (salariu, burse, indemnizaţii de efort, etc.).
12. întocm eşte dosarele copiilor (cazuri noi) din serviciile rezidenţiale ale DGASPC Sector 3 si ONG- 
uri pentru plata alocaţiei de stat şi le depune la sediul Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială a 
Municipiului Bucureşti.
13. întocm eşte situaţiile privind modificările intervenite în situaţia copiilor (încetarea sau 
schimbarea măsurii de protecţie specială) şi le transmite atât Agenţiei de Plăţi şi Inspecţie Socială a 
Municipiului Bucureşti, cât şi Băncii -  cu care a fost încheiată convenţie de colaborare -  împreună 
cu actele doveditoare, în copie xerox.
14. întocmeşte lunar şi transmite Băncii -  cu care a fost încheiată convenţie de colaborare -  
informări cu privire la tinerii din serviciile rezidenţiale care împlinesc 18 ani şi adrese pentru 
transmiterea hotărârii CPC sector 3 privind acordul de a utiliza banii din cont de către 
reprezentantul legal.
15. Accesează şi verifică în sistemul informatic deţinut de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3, situaţia fiscală a persoanelor care solicită acordarea de beneficii sociale, sub 
aspectul achitării obligaţiilor de plată la bugetul local, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
292/2011 a asistenţei sociale şi în baza Metodologiei de acordare a unor beneficii sociale, elaborată 
de DGASPC Sector 3 şi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local Sector 3.
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16. Accesează şi verifică în sistemul informatic deţinut de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe 
Locale Sector 3, situaţia persoanelor care beneficiază de servicii sociale de tip rezidenţial, dar şi 
situaţia părinţilor copiilor din sistemul de protecţie specială, dacă figurează în evidenţele fiscale cu 
bunuri mobile şi imobile.
17. Operează în modulul "Circulaţie" din aplicaţia "Circuitul Intern al Documentelor (C(D) -  sistem 
informatic integrat pentru managementul circulaţiei documentelor" implementată la nivelul 
instituţiei.
18. Gestionează aplicaţia informatică D-SMART (program de evidenţă şi plată pentru persoanele 
cu dizabilităţi) în vederea elaborării şi transmiterii rapoartelor statistice către Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Dizabilităţi.
19. Introduce şi transmite trimestrial în macheta primită de la Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi datele exportate din D-SMART, precum şi datele raportate de către 
centrele din subordinea DGASPC Sector 3.
20. Transmite Registrul Electronic Naţional al Persoanelor cu Handicap - RENPH conform  
solicitărilor ANPD la termenele stabilite.
21. Administrează baza de date din aplicaţia CMTIS (Sistemul informatizat de urmărire şi 
monitorizare a copiilor).
22. Introduce/ modifică/ închide în baza de date CMTIS -  Modul Copil, informaţiile (cazurile) 
tuturor copiilor/ tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie specială a D.G.A.S.P.C. Sector 3.
23. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice care îi revin.
24. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare.
25. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din 
interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
26. Realizează activităţile specifice procesului de arhivare, în conformitate cu prevederile Legii 
16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
27. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, la nivelul compartimentului.
28. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
29. Asigură derularea corectă a comunicării informaţiilor şi procesarea acestora în mod corect şi în 
timp util, pentru toţi salariaţii din subordine.
30. Asigură măsurile necesare, astfel încât pentru salariaţii din subordine accesul la informaţii să 
fie asigurat în mod securizat, pe baza principiului necesităţii.

Secţiunea III
Serviciul Comunicare, Registratură şi Relaţii cu Publicul

Serviciul Comunicare, Registratură şi Relaţii cu Publicul este un compartiment în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 ce se subordonează Directorului 
Executiv al Direcţiei Proiecte şi Comunicare, este condus de un şef serviciu şi are următoarele
atribuţii:

1. Primeşte, analizează şi înregistrează electronic în aplicaţia informatică CID (Circuitul Intern al 
Documentelor), petiţiile şi solicitările de informaţii de interes public adresate Direcţiei de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;

2. Primeşte, analizează şi înregistrează electronic în aplicaţia informatică CID (Circuitul Intern al 
Documentelor), documentele elaborate de compartimentele din subordinea Direcţiei de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
3. Eliberează la cererea solicitantului o confirmare scrisă conţinând data şi numărul de înregi
strare a cererii;
4. Răspunde cu promptitudine şi amabilitate tuturor solicitărilor petenţilor;
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5. Asigură informarea, consilierea şi îndrumarea cetăţenilor pe probleme specifice domeniului de 
activitate;
6. Redirecţionează în termen de 5 zile, petiţiile şi solicitările de informaţii de interes public greşit 
adresate instituţiei, autorităţilor sau instituţiilor publice în a căror atribuţii se regăsesc rezolvarea 
problemelor semnalate şi informează solicitantul despre aceasta;
7. Clasează petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale 
petiţionarului, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de Guvern nr. 27/2002 privind activitatea 
de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
8. Repartizează documentele şi corespondenţa către compartimentele din subordinea DGASPC 
Sector 3 ;
9. întocm eşte şi revizuieşte lista documentelor produse şi gestionate de DGASPC Sector 3 ;
10. Ţine evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public, adresate instituţiei, în condiţiile 
prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare;
11. Redactează răspunsurile la solicitările de informaţii de interes public (în baza răspunsului for
mulat de direcţia/compartimentul căruia i-a fost încredinţată lucrarea spre soluţionare), respectând 
termenele de legale de răspuns conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de in
teres public, cu modificările şi completările ulterioare;
12. întocm eşte adrese de prelungire pentru solicitările de informaţii de interes public conform  
Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 
ulterioare;
13. Facilitează accesul la informaţiile de interes public prin afişare la avizierul instituţiei;
14. întocm eşte anual un raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public,cu modificările şi completările ulterioare;
15. Redactează, publică şi actualizează anual buletinul informativ al instituţiei, care va cuprinde 
informaţiile de interes public comunicate din oficiu conform Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
15, Publică pe pagina web a instituţiei rapoartele de activitate ale compartimentelor din subordi
nea DGASPC Sector 3;
17. Asigură transparenţa instituţională pe site-ul DGASPC Sector 3 prin publicarea documentelor şi 
informaţiilor în patru domenii principale: fiananciar, investiţii, achiziţii şi juridic, cu respectarea 
prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal;
18. Pentru facilitarea redactării solicitărilor cetăţenilor pune la dispoziţie gratuit formulare- tipi
zate;
19. Asigură înscrierea în audienţă şi ţine evidenţa acestora în registrul special de audienţe;
20. Asigură expedierea răspunsurilor furnizate de compartimentele din subordinea Direcţiei Gene
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3 prin intermediul poştei electronice a 
instituţiei;
21. Accesează comunicările primite prin intermediul poştei electronice a instituţiei (e-mail);
22. Asigură funcţionarea permanentă a fluxului informaţional între compartimentele din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 şi propune măsuri de 
îmbunătăţire a acestuia;
23. Participa la organizarea de seminarii, simpozioane, campanii publice, conferinţe de presă sau 
evenimente în vederea promovării politicilor de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul 
comunităţii sectorului 3;
24. Administrează şi actualizează permanent conţinutul paginii web oficiale a instituţiei cu 
informaţii de interes public şi se îngrijeşte de modernizarea structurii şi funcţiunilor ei;
25. Actualizează baza de date cu coordonatele de contact ale altor autorităţi şi instituţii publice, 
precum şi a compartimentelor din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Sector 3;
26. Colaborează cu alte instituţii şi autorităţi publice în domeniul promovării şi extinderii 
modalităţilor de comunicare interinstituţionale, prin participarea la seminarii, colocvii şi alte ase
menea reuniuni, în vederea consolidării şi aprofundării tehnicilor de comunicare;
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27. Elaborează materiale informative pentru cunoaşterea politicii de asistenţă socială şi protecţia 
copilului promovată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
28. Realizează comunicate şi anunţuri de presă;
29. Operează documentele repartizate serviciului, în modulul „circulaţie" din aplicaţia „Circuitul 
Intern al Documentelor - sistem informatic integrat pentru managementul circulaţiei documente
lor" -  implementată la nivelul instituţiei;
30. Operează în modulul „Administrare" aplicaţia „Circuitul Intern al Documentelor (CID) - sistem  
informatic integrat pentru managementul circulaţiei documentelor" -  implementată la nivelul 
instituţiei;
31. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 şi cu alte entităţi şi instituţii publice pentru îndeplinirea atribuţiilor spe
cifice care îi revin;
32. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
33. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din 
interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
34. Realizează activităţile specifice procesului de arhivare, în conformitate cu prevederile Legii 
16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
35. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
36. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE nr.679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter per
sonal şi libera circulaţie a acestor date.
37. Asigură derularea corectă a comunicării informaţiilor şi procesarea acestora în mod corect şi 
în timp util, pentru toţi salariaţii din subordine;
38. Asigură măsurile necesare astfel încât pentru salariaţii din subordine accesul la informaţii să 
fie asigurat în mod securizat, pe baza principiului necesităţii.

Direcţia Resurse Umane este un compartiment funcţional subordonat Directorului General al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, este condusă de un Director 
Executiv, care are rolul de a coordona şi asigura managementul resurselor umane prin folosirea 
eficientă a resurselor umane în concordanţă cu politica instituţiei în domeniul resurselor umane 
respectând reglementările legale în vigoare.

Principalele atribuţii ale Direcţiei Resurse Umane s u n t :
• asigură implementarea strategiilor şi politicilor instituţionale în domeniul resurselor umane;
• asigură evidenţa personalului instituţiei în concordanţă cu prevederile legale în materie şi cu 
reglementările interne;
• coordonează procesul de recrutare şi selecţie pentru posturile vacante şi temporar vacante ;
• asigură elaborarea şi gestionarea documentaţiei aferente încheierii, modificării, suspendării sau 

încetării contractelor individuale de muncă;
•coordonează organizarea examenelor de promovare în grade/trepte profesionale sau funcţii 
superioare pentru personalul instituţiei;
• coordonează procesul de elaborare şi revizuire a fişelor de post şi procesul de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale pentru personalul contrctual şi funcţii publice;
• asigură completarea şi transmiterea Registrului electronic de evidenţă a salariaţilor şi Declaraţiei 

privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate (D112);
• asigură comunicarea cu mediul intern şi extern în probleme referitoare la managementul 
resurselor umane.

C A P IT O LU L IV  
D IR ECŢIA  R ESU R SE UM ANE
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Secţiunea I
Serviciul Managementul Resurselor Umane

Serviciul Managementul Resurselor Umane este un compartiment funcţional în cadrul 
D.G.A.S.P.C sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei Resurse Umane şi este 
condus de un şef serviciu.

Serviciul Managementul Resurselor Umane colaborează cu toate compartimentele din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, inclusiv cu serviciile publice 
aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3 şi cu celelalte organisme şi instituţii abilitate 
ale statului.

Are următoarele atribuţii:
1. Pregăteşte documentaţia necesară în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consil
iul Local al Sectorului 3 a propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimen
telor (raport de specialitate privind modificarea organigramei, statul de funcţii şi Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare, proiect organigramă, proiect stat de funcţii, proiect Regulament de Or
ganizare şi Funcţionare);
2. Ţine evidenţa structurii organizatorice a instituţiei, evidenţa personalului ocupat precum şi a 
posturilor vacante prin întocmirea statelor de funcţii pe baza Organigramei aprobate de către Con
siliul Local Sector 3;
3. Asigură necesarul de personal prin procesele de recrutare, parcurgând etapele procesului de 
selecţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
4. Asigură secretariatul comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, prin 
întocmirea, redactarea şi semnarea, alături de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare 
a contestaţiilor, a întregii documentaţii privind activitatea specifică a acesteia;
5. Gestionează dosarele salariaţilor funcţie publica, cât şi personal contractual, respectând 
prevederile legislative în vigoare;
6. Elaborează şi gestionează documentaţia aferentă întocmirii, modificării, suspendării sau 
încetării contractelor individuale de muncă/ra poarte lor de serviciu, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare;
7. întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dispoziţii de numire, promovare, 
safarizare, detaşare sau delegare, de sancţionare, de încetare, precum şi orice alte dispoziţii referi
toare la modificarea contractului individual de muncă şi a raportului de serviciu;
8. Asigură asistenţă personalului de conducere din cadrul instituţiei în vederea elaborării fişelor 
de post personalului din subordine;
9. Asigură completarea şi transmiterea către Inspectoratul Teritorial de Muncă a Registului Gen
eral de Evidenta a Salariaţilor, atât pentru personalul nou angajat cât şi modificările intervenite în 
activitatea celui existent;
10. Operează modificările intervenite in derularea contractelor individulale de muncă / rapoarte
lor de serviciu, în aplicaţia de gestiune a resurselor umane "ResUm" şi întocmeşte şi transmite 
lunar declaraţia M500 către ANAF, conform reglementărilor în vigoare;
11. Informează Serviciul Contabilitate -Salarizare cu privire la modificările gradaţiei acordate în 
raport cu vechimea totală în muncă precum şi a altor modificări aplicate salariului de bază, acor
date cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acor
dare;
12. Gestionează Portalul de Management al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind 
evidenţa funcţiilor publice din cadrul DGASPC Sector 3;
13. Planifică cariera funcţionarilor publici prin elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice, 
cu respectarea principiilor egalităţii de şanse, competenţei, competiţiei, profesionalismului şi moti
vării;
14. Ţine evidenţa concediilor de odihna şi a altor tipuri de concedii ale salariaţiilor instituţiei, şi le 
operează în aplicaţia de gestiune a resurselor umane "ResUm";
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15. La solicitarea scrisă a salariaţilor sau a foştilor salariaţi asigură accesul la informaţiile din dosa
rul de personal (în cazul personalului contractual) sau dosarul profesional (în cazul funcţionarilor 
publici);
16. întocm eşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie/ecusoane, în baza 
dispoziţiilor şi se asigură că acestea au fost predate la plecarea din instituţie a salariaţilor;
17. Organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a performanţelor profesionale indi
viduale, solicită, centralizează şi ţine evidenţa fişelor/rapoartelor de evaluare a performanţelor 
profesionale ale salariaţilor;
18. Asigură consultanţă şi asistenţă personalului de conducere din cadrul instituţiei în stabilirea 
măsurilor privind evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor, conform legislaţiei în 
vigoare;
19. Gestionarea ofertelor de cursuri pe domenii de activitate;
20. Centralizează propunerile funcţionarilor publici de conducere privind necesarul de formare 
profesională a personalului din subordine cu evidenţierea programelor de perfecţionare şi organ
izează, la nivelul instituţiei, pregătirea profesională a salariaţilor;
21. Elaborează planul anual privind perfecţionarea profesională a salariaţilor din cadrul instituţiei, 
conform legislaţiei în vigoare;
22. Organizează şi asigură procedurile legate de depunerea jurământului, de către funcţionarii 
publici, conform legislaţiei în vigoare;
23. Gestionează "declaraţiile de avere" cât şi "declaraţiile de interese" ale persoanelor cu funcţii 
de conducere şi de control, precum şi ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei, şi le înregis
trează în "Registrul declaraţiilor de avere" şi "Registrul declaraţiilor de interese";
24. Colaborează cu Biroul Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă în vederea asigurării 
examenului medical la angajarea în muncă, examenului medical de adaptare, controlului medical 
periodic, examenului medical la reluarea activităţii;
25. Elaborează proceduri şi metodologii de lucru necesare desfăşurării activităţii serviciului şi 
asigură punerea în aplicare şi respectarea acestora.;
26. întocmeşte actele de numire a membrilor Comisiilor de Disciplină cât şi a Comisiei Paritare. 
Asigură în condiţiile legii secretariatul Comisiilor de Disciplină şî a Comisiei Paritare;
27. Elaborează Regulamentul Intern al instituţiei în colaborare cu Serviciul Juridic, îl supune apro
bării Directorului General şi asigură diseminarea conţinutului acestuia în rîndui salariaţilor;
28. Eliberează documentele care atestă efectuarea practicii de specialitate de către studenţi în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
29. Solicită avize şi puncte de vedere de la Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale, Ministerul Finanţe
lor Publice, pentru aplicarea corectă a prevederilor legislative;
30. Colaborează cu Agenţia Naţionala Funcţionarilor Publici în vederea punerii în aplicare a 
prevederilor legale referitoare la angajaţii funcţionari publici;
31. Comunica Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, date privind posturile vacante la nivelul
instituţiei;
32. întocmeşte raportări statistice specifice activităţii compartimentului şi le trasmite instituţiilor 
abilitate;
33. Oferă consiliere etica si monitorizează respectarea normelor Codului de Conduită şi a Codului 
Etic din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 ;
34. Respectă confidenţialitatea privind datele cu caracter personal şi libera circulaţie acestor con
form legisaţiei în vigoare;
35. Asigură implementarea şi menţinerea proceselor Sistemului de Management al Calităţii în 
cadrul compartimentului;
36. întocmeşte Registrul Riscurilor şi documentele cu privire la implementarea sistemului de Con
trol Intern Managerial în cadrul compartimentului;
37. Asigură implementarea la nivelul Serviciului a Ordinului SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/m anagerial a l entităţilor publice.
38. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter per
sonal şi libera circulaţie a acestor date.
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Secţiunea II
Biroul Resurse Umane Asistenţi Maternali, Asistenţi Personali

Biroul Resurse Umane Asistenţi Maternali, Asistenţi Personali este un compartiment în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului 
Direcţiei Resurse Umane şi este condus de un şef birou.

Biroul funcţionează în imobilul situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 2, camera 20.
Are următoarele atribuţii:

1. Primeşte şi răspunde de dosarele persoanelor ce solicită angajarea ca asistenţi personali ai 
persoanelor cu handicap grav şi asistenţi maternali profesionişti, şi urmăreşte ca acestea să 
cuprindă toate actele prevăzute de lege şi valabilitatea acestora;
2. întocmeşte, răspunde şi ţine evidenţa dosarelor asistenţilor personali şi asistenţilor maternali 
profesionişti;
3. Colaborează cu Centrul de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali în vederea obţinerii 
documentaţiei specifice, respectiv propunerea de angajare/respingere în funcţia asistent personal 
al persoanei cu handicap grav, ca urmare a efectuării anchetelor sociale;
4. Verifică şi stabileşte salarizarea asistenţilor personali şi asistenţilor maternali profesionişti, 
asigură aplicarea corectă a legii în ceea ce priveşte modificările apărute ulterior la prezenta 
legislaţie;
5. întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, contractele individuale de muncă la 
angajare pentru cele doua categorii de personal, precum şi actele adiţionale în cazul modificării 
elementelor contractului individual de muncă;
6. întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dispoziţii de încadrare, salarizare, 
prelungire/modificare durată contract individual de muncă şi suspendare, precum şi orice alte 
dispoziţii referitoare la modificarea elementelor contractului individual de muncă al asistenţilor 
personali şi asistenţilor maternali profesionişti;
7. întocm eşte lunar statele de personal referitoare la asistenţii personali şi asistenţii maternali 
profesionişti;
8. Participă împreună cu Serviciul de Asistenţă Maternală şi Centrul de Consiliere şi Monitorizare 
Asistenţi Personali la elaborarea fişelor de post corespunzătoare celor doua categorii de personal, 
ori de câte ori este cazul, asigură emiterea lor, evidenţa şi păstrarea acestora;
9. înregistrează personalul nou angajat şi modificările intervenite în activitatea celui existent în 
aplicaţia "Revisal" -  Registrul Electronic de Evidenţă a Salariaţilor;
10. Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică lunar Serviciului Contabilitate- 
Salarizare modificarea salariului de bază şi a gradaţiei ca urmare a modificării vechimii şi a altor 
sporuri acordate la salariul de bază, potrivit legii;
11. Efectuează şi verifică corectitudinea înregistrărilor în aplicaţia "ResUm" de evidenţă a 
salariaţilor şi programul "DSmart" -  evidenţa persoanelor încadrate în grad de handicap şi a 
asistenţilor personali, a dispoziţiilor emise de conducerea instituţiei;
12. Asigură aplicarea prevederilor legale referitoare ia pensionarea pentru limită de vârstă şi alte 
tipuri de pensii din sistemul asigurărilor de stat pentru asistenţii personali şi asistenţii maternali 
profesionişti;
13. întocmeşte documentaţia necesară (dispoziţii, adeverinţe de vechime în muncă şi note de li
chidare) la încetarea contractului individual de muncă al asistenţilor personali şi asistenţilor mater
nali profesionişti;
14. Ţine evidenţa concediilor de odihnă programate anual ale asistenţilor personali şi asistenţilor 
maternali profesionişti şi colaborează cu celelate compartimente în acest sens;
15. întocmeşte situaţii statistice de personal la solicitarea Serviciului Monitorizare, Analiză 
Statistică, precum şi la solicitarea altor servicii sau instituţii publice;
16. întocmeşte rapoarte statistice specifice evidenţei de personal, conform obiectului de activitate 
şi răspunde pentru corectitudinea acestora;
17. Ţine evidenţele documentelor pe care le întocmeşte;
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18. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru îndeplinirea atribuţiilor 
specifice care îi revin, precum si cu serviciile financiar-economice din cadrul instituţiei, în special cu 
Serviciul Contabilitate-Salarizare, căruia îi comunică în timp util dispoziţiile referitoare la încadrarea 
angajaţilor, modificare drepturi salariate şi încetarea contractelor individuale de muncă si transmi
te Serviciului Finante-Buget numărul de personal în vederea calculării bugetului;
19. Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat şi adeverinţe de vechime în muncă, la solici
tarea salariaţilor, precum şi la suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al acesto
ra;
20. întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie şi urmăreşte recupe
rarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
21. Colaborează cu personalul cu atribuţii de medicina muncii în vederea asigurării examenului 
medical la angajarea în muncă, examenului medical de adaptare, controlul medical periodic şi exa
menului medical la reluarea activităţii;
22. Transmite lunar Biroului Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă, Serviciului Con
tabilitate-Salarizare, Centrului de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali şi Serviciului 
Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale evidenţa privind angajarea, suspendarea, reluarea activităţii şi 
încetarea contractului individual de muncă, pentru cele două categorii de personal din evidenţa 
biroului;
23. întocmeşte şi transmite lunar situaţiilor privind fluctuaţia numărului de personal, pentru cele 
două categorii de personal, Serviciului Contabilitate-Salarizare, Centrului de Consiliere şi Monitori
zare Asistenţi Personali şi Serviciului Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale;
24. Asigură evidenţa şi păstrarea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale ale asistenţilor 
maternali profesionişti;
25. Elaborează şi transmite lucrări privind evidenţa şi mişcarea personalului pe care le transmite 
lunar Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele 
cu Dizabilităţi, precum şi altor instituţii la solicitarea acestora, conform reglementărilor legale în 
vigoare;
26. Răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care revin în competenţa biroului;
27. Solicită puncte de vedere de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Autorităţii Naţionale pen
tru Persoanele cu Dizabilităţi, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, 
Inspectoratului Teritorial de Muncă precum şi altor instituţii, în vederea aplicării corecte a prevede
rilor legale în domeniul resurselor umane;
28. Efectuează verificarea şi actualizarea bazei de date privind documentele din aplicaţia C .I.D .- 
sistemul informatic integrat pentru managementul circulaţiei documentelor;
29. Realizează activităţile specifice procesului de arhivare, în conformitate cu prevederile Legii 
16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
30. Efectuează deplasări în interesul serviciului la instituţiile cu care colaborează;
31. îndeplineşte orice alte atribuţii conferite de către conducerea instituţiei care prin natura lor 
sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului, conform prevederilor legale 
în vigoare;
32. întocmeşte Registrul Riscurilor şi documentele cu privire la implementarea sistemului de 
Control Intern Managerial în cadrul compartimentului;
33. Personalul biroului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din interior şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
34. întocm eşte şi implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică 
din partea Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale;
35. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
36. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
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Secţiunea III
Biroul de Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă

Biroul de Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă este un compartiment în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului 
Direcţiei Resurse Umane şi este condus de un şef birou.
a) A tribuţiile în domeniul securităţii ş i sănătăţii în muncă:
1. Asigură obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere ai securităţii şi sănătăţii în 
muncă;
2. Asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 
profesională pe locuri de muncă/posturi de lucru;
3. Informează fiecare persoană, anterior angajării, asupra riscurilor ia care aceasta este expusă la 
locul de muncă precum şi asupra măsurilor de prevenire şi protecţie;
4. Elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
5. Asigură elaborarea instrucţiunilor proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor 
de securitate şi sănătate în muncă ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, 
precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
6. Propune atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin 
lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în anexa la fişa postului, cu 
aprobarea angajatorului;
7. Verifică cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de 
prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şî a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le 
revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin anexa la fişa postului;
8. Elaborează programul de instruire -  testare şi tematica pentru toate fazele de instruire, 
asigură informarea şi instruirea lucrătorilor, precum şi verifică însuşirea şi aplicarea de către 
lucrători a informaţiilor primite;
9. Efectuează instruirea introductiv-generală la angajarea lucrătorilor, detaşarea sau delegarea 
acestora în instituţie şi consemnează efectuarea acesteia în fişa de instruire individuală privind 
securitatea şi sănătatea în muncă;
10. Efectuează instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a vizitatorilor, persoanelor 
care prestează munca în folosul comunităţii, voluntarilor, persoanelor aflate în practică;
11. Verifică efectuarea instruirii la locul de muncă şi a instructajului periodic de către conducătorii 
locurilor de muncă, precum şi însuşirea şi aplicarea cunoştinţelor primite, prin teste, examinări, 
probe practice, etc;
12. Propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări 
servicii cu alţi angajatori;
13. Efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorul asupra 
deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
14. Face demersurile necesare în vederea expertizării locurilor de muncă privind condiţiile de 
muncă vătămătoare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
15. Stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă şi tipul de 
semnalizare necesar, conform prevederilor H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru 
semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă şi evidenţiază zonele cu risc ridicat;
16. Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru locurile de muncă din 
instituţie şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie. 
Urmăreşte utilizarea, întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor 
individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite;
17. Participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor, elaborează rapoartele de 
cercetare şi ţine evidenţa lor în Registrul unic de evidenţă a acestora;
18. Prezintă documentele şi dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul 
controlului sau al cercetării accidentelor de muncă şi urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de 
către aceştia;
19. Colaborează cu reprezentanţii lucrătorilor şi medicul de medicină muncii în fundamentarea 
programului de măsuri de prevenire şi protecţie a muncii;
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20. Asigură programarea angajaţilor pentru efectuarea examenului de medicină a muncii la 
angajare, adaptare, periodic, reluarea activităţii şi supraveghere specială;
21. Ţine evidenţa fişelor de aptitudine şi a avizelor psihologice ale salariaţilor şi le difuzează 
Serviciului Managmentul Resurselor Umane, conducătorului locului de muncă şi salariatului;
22. Verifică şi confirmă prestarea serviciilor medicale de medicină a muncii;
23. Ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi urmăreşte 
respectarea termenului de realizare;
24. Ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicină a muncii, 
necesită testarea aptitudinilor şi/sau psihologic său psihiatric periodic;
25. Ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este 
necesară autorizarea exercitării lor;
26. Monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, precum şi a instalaţiilor 
de ventilare şi ia măsuri pentru bună lor funcţionare;
27. Evaluează riscurile împreună cu medicul de medicină a muncii privind protecţia maternităţii şi 
informează persoana gravidă asupra acestora. Comunică la I.T.M.B. şi D.S.P.B. datele privind starea 
fiziologică de graviditate şi raportul de evaluare privind protecţia maternităţii la locul de muncă;
28. întocm eşte un necesar de prestări servicii şi de mijloace materiale pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii de prevenire şi protecţie a salariaţilor şi propune includerea fondurilor necesare 
în proiectul de buget anual şi rectificat;
29. Propune sancţiuni sau stimulente pentru lucrători pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi 
atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
30. Organizează şi participă, prin şeful de serviciu, la şedinţele Comitetului de Securitate şi 
Sănătate în Muncă;
31. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice ce îi revin, pentru realizarea 
programelor privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi prevenirea accidentelor de muncă;
32. Colaborează cu inspectorul de obiectiv din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă 
Bucureşti, precum şi cu specialiştii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti, cu medicul de 
medicină a muncii;
b) Atribuţiile în dom eniul situaţiilor de urgenţă:
1. Organizează şi verifică la nivelul instituţiei modul în care se respectă dispoziţiile legale în 
vigoare, normele, normativele şi instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, 
eficienţa instruirii efectuate salariaţilor, informând, în scris, conducerea societăţii asupra celor 
constatate;
2. Organizează şi conduce activitatea de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă la 
nivelul instituţiei şi pe fiecare punct de lucru;
3. Asigură prin contractarea unui evaluator de securitate la incendiu, identificarea, monitorizarea 
şi evaluarea pericolelor de incendiu, precum şi a factorilor de risc specifici, generatori de 
evenimente periculoase şi stabileşte măsurile de remediere operativă sau în timp a deficienţelor 
constatate;
4. întocmeşte/actualizează şi păstrează toate documentele în domeniul apărării împotriva 
incendiilor şi protecţiei civile, planul de prevenire şi protecţie, planurile de intervenţie, planul de 
avertizare şi evacuare, ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţa salariaţilor sau 
oricărei persoane interesate;
5. Execută controale tehnice de prevenire a incendiilor în zilele lucrătoare, nelucrătoare, de 
sărbătorile legale, precum şi în timpul situaţiilor speciale, verificând respectarea dispoziţiilor legale, 
a normelor de apărare împotriva incendiilor;
6. Informează angajatorul, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor 
efectuate la locul de muncă şi propune măsuri de apărare împotriva incendiilor şi a situaţiilor de 
urgenţă;
7. Participă la controalele efectuate de pompierii militari, însoţesc şi pun la dispoziţia acestora 
documentele în domeniul apărării împotriva incendiilor prin care sunt stabilite modul de organizare 
privind apărarea împotriva incendiilor;
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8. Verifică stadiul de îndeplinire a măsurilor stabilite la controalele anterioare proprii, precum şi a 
celor stabilite de organele de control ale pompierilor militari, care au termene scadente;
9. întocm eşte cererea, verifică tabelul cu documenţia tehnică a construcţiei emisă de către 
expertul tehnic autorizat, în vederea obţinerii autorizaţiilor de securitate la incendiu pe fiecare 
obiectiv şi le depune la I.G.S.U ;
10. întocm eşte un necesar de prestări servicii şi de mijloace materiale pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii de apărare împotriva incendiilor, precum şi de protecţie civilă şi propune 
includerea fondurilor necesare în proiectul de buget anual şi rectificat;
11. Asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva  
incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
12. Ţine evidenţa şi starea de funcţionare a mijloacelor de alarmare şi a spaţiilor de adăpostire, 
precum şi a dotărilor acestora şi propune verificarea tehnică periodică, de către un expert tehnic 
autorizat;
13. Participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, făcând propuneri pentru 
înlăturarea neconformităţilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi;
14. Participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, 
evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă desfăşurate de 
unităţile proprii;
15. Asigură gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenţă echipamentele, 
substanţele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice;
16. Elaborează programul de instruire -  testare la nivelul instituţiei şi sigură instruirea şi pregătirea 
noilor angajaţi şi a echipei de primă intervenţie în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a 
protecţiei c iv ile ;
17. îndrumă şi controlează activitatea echipelor de intervenţie din cadrul instituţiei şi verifică 
operativitatea şi modul de acţionare al acestestora;
18. Desfăşoară o activitate permanentă de consiliere şi îndrumare metodologică a factorilor 
implicaţi în desfăşurarea activităţilor specifice de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă;
19. înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, 
de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă civilă la nivelul 
instituţiei;
20. Aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţei stabilite, 
pentru recompense şi sancţiuni în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
21. Coordonează activitatea de stingere a incendiului şi solicită, dacă este cazul, intervenţia 
pompierilor militari;
22. Participă în comisiile pentru analiza cauzelor unor incendii;
23. Controlează realizarea în termen a măsurilor stabilite în procesele verbale de cercetare a 
incendiilor şi informează conducerea instituţiei şi I.G.S.U. asupra realizării acestora;
24. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice care îi revin, pentru 
realizarea programelor privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi a protecţiei civile;
25. Colaborează cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu celelalte organe 
abilitate, în vederea îndeplinirii sarcinilor ce îi revin;
26. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, 
activităţi conexe sau colaterale activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare.
c) Atribuţiile generale:
1. Asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor cu caracter confidenţial pe care le deţine şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
2. Răspunde de rezolvarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor care revin în competenţa 
serviciului;
3. Asigura implementarea Ordinului Secretariatului Generai aI Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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4. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date

C a p ito lu l V
D IR ECŢIA  ECO N O M ICĂ

Direcţia Economică asigură asistenţă direcţiilor şi serviciilor interesate în domeniul său de 
activitate şi pune la dispoziţia tuturor serviciilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 formularele standard privind elaborarea proiectului de buget. Direcţia 
Economică se subordonează Directorului General, este condusă de un Director General Adjunct şi 
are următoarele atribuţii principale:
1. Conduce, coordonează şi controlează serviciile de specialitate din organigramă acestei direcţii;
2. Repartizează cererile şi lucrările serviciilor din subordine;
3. Pregăteşte şi întocmeşte proiectul de buget al instituţiei;
4. Verifică şi analizează documentele de plată contabile în conformitate cu reglementările în 
vigoare;
5. întocmeşte şi transmite dări de seamă contabile privind situaţia bugetului instituţiei;
6. Analizează raportatele serviciilor din subordine, solicită rapoarte suplimentare dacă consideră 
necesar şi procedează la luarea măsurilor ce se impun;
7. Avizează toate documentele emise de serviciile din subordine şi urmăreşte finalizarea 
acestora;
8. Exercită controlul financiar preventiv în cadrul instituţiei;
9. Se subordonează şi răspunde în faţa Directorului General;
10. în absenţa Directorului Economic, atribuţiile acestuia se exercită de către Şeful Serviciului 
Finanţe -  Buget, desemnat prin dispoziţie a Directorului General Adjunct al Direcţiei Economice;
11. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin fişa postului sau conferite de Directorul
General.
12. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şl libera circulaţie a acestor date

Secţiunea I
Serviciul Finanţe - Buget

Serviciul Finanţe - Buget este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct al Direcţiei 
Economice, este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:
A) Finanţe
1. întocmeşte ordinele de plată către furnizori, pe baza facturilor înregistrate şi transmise de 
Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte;
2. întocmeşte ordinele de plată ale facturilor de utilităţi (apă, energie electrică, gaze, telefoane, 
întreţinere apartamente, energie termică);
3. întocmeşte ordinele de plată pentru dobânzile contractelor de credite ale persoanelor cu 
dizabilităţi în baza Ordinului 277/15.06.2009;
4. întocmeşte ordinele de plată pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi, în baza legii 
448/2006;
5. întocmeşte ordinele de plată pentru serviciile sociale prestate de furnizorii privaţi acreditaţi şi 
alte DGASPC-uri din ţară;
6. întocmeşte ordinele de plată pentru restituirea garanţiei de participare a furnizorilor la licitaţii;
7. întocmeşte situaţii ale facturilor neachitate în baza cărora se face finanţarea de către Consiliul 
Local Sector 3;
8. întocmeşte ordonanţările de plată conform legii 500/2002 şi ordinului 1792/2002;
9. Transmite Trezoreriei aplicaţiile pe baza cărora se asigură plata drepturilor sociale, conform  
Ordinului 1849/06.2008 privind monitorizarea unor drepturi de natură socială;
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10. Asigură, prin persoanele desemnate de conducerea instituţiei, controlul financiar preventiv, 
pentru operaţiuni financiare care afectează fondurile publice;
11. Asigură, prin casieria instituţiei, operaţiunile de ridicare de numerar de la Trezorerie, prin 
întocmirea cecurilor şi depunerea de numerar la Trezorerie, prin întocmirea foilor de vărsământ.
12. întocmeşte zilnic registrul de casă, prin casieria instituţiei;
13. Asigură, prin casieria instituţiei, plata drepturilor de natură socială către beneficiari, pe baza 
ştatelor întocmite de serviciile de specialitate;
14. Asigură, prin casieria instituţiei, plata drepturilor salariale ale angajaţilor, pe baza ştatelor 
întocmite de serviciilor de specialitate;
15. Asigură, prin casieria instituţiei, plata avansurilor spre decontare pe baza referatelor întocmite 
de Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte, precum şi încasarea sumelor necheltuite;
16. încasează contribuţiile lunare de întreţinere datorate de beneficiarii centrelor şi creşelor 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
17. Exercită controlul zilnic al operaţiilor efectuate prin casieria unităţii;
18. întocmeşte Cererile pentru Deschiderea de credite bugetare;
19. întocmeşte cererile de deschidere de cont către Trezorerie;
20. îndeplineşte şi alte atribuţii date de către Directorul General şi Directorul General Adjunct al 
Direcţiei Economice, care prin natura lor sunt de competenţa, sau se încadrează în obiectul şi 
atribuţiile serviciului, conform prevederilor legale.

1. Elaborează proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli anuale pe baza necesarelor detaliate 
ale serviciilor de specialiate şi ale centrelor din subordinea instituţiei, având în vedere prognozele 
principalilor indicatori macroeconomici şi sociali, precum şi politicile fiscale şi bugetare, naţionale şi 
locale. Prin bugetul elaborat, se stabilesc priorităţile pentru nevoile variate din cadrul centrelor şi 
serviciilor D.G.A.S.P.C sector 3 şi se previzionează necesarele de resurse financiare pentru acoperi
rea acestor nevoi.
2. întocmeşte listele de investiţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului 
Sector 3, ca anexe la bugetul de cheltuieli al instituţiei;
3. încarcă bugetul de venituri şi cheltuieli ai instituţiei, în sistemul electronic de raportare a 
situaţiilor financiare din sistemul public - FOREXEBUG, ori de câte ori, are loc o modificare, în 
vederea punerii în concordanţă a creditelor aprobate cu cheltuielile apărute, în vederea realizării 
obiectivelor impuse prin Strategia de Dezvoltare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3;
4. Accesează zilnic sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sistemul public 
(FOREXEBUG), în vederea listării extraselor de cont, pentru verificarea operaţiunilor financiare 
efectuate;
5. întocmeşte lunar necesarele de finanţare a cheltuielilor materiale, cheltuielilor de personal, 
ajutoarelor sociale si cheltuielilor de capital, pe care le transmite Primăriei Sector 3;
6. întocmeşte lunar şi anual contul de execuţie respectând fazele execuţiei bugetare, respectiv 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata, conform OMFP 1792/2002, cu modificările şi 
actualizările ulterioare;
7. întocmeşte angajamentul bugetar individual sau global cu punerea în rezervă a creditelor 
bugetare angajate, astfel încât toate angajamentele legale încheiate în cursul unui exerciţiu bugetar 
să se încadreze în limita creditelor bugetare aprobate;
8. întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal ale instituţiei;
9. întocmeşte lunar necesare privind transportul interurban al persoanelor cu dizabilităţi, 
dobânzile aferente creditelor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi prestaţiile sociale aferente 
persoanelor cu dizabilităţi;
10. întocmeşte situaţii, trimestrial şi anual, privind cheltuielile aferente componentei de protecţia 
copilului, precum şi cheltuielile referitoare la acordarea asistenţei sociale a persoanelor adulte cu 
dizabilităţi, informaţii transmise Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
11. Ţine evidenţa facturilor intrate în Direcţia Economică, le înregistrează în registrul de evidenţă, 
atât electronic, cât şi pe suport de hârtie şi le scanează zilnic în vederea postării pe site-ul 
instituţiei, conform HCL 121/28.03.2018 -  Transparenţă instituţională;

B) Buget
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12. îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Directorul General şi Directorul General Adjunct 
al Direcţiei Economice, care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi 
atribuţiile serviciului, conform prevederilor legale;
13. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şî 
completările ulterioare, la nivelul compartimentului;
14. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date;
15.

Secţiunea II
Serviciul Contabilitate - Salarizare

Serviciul Contabilitate, Salarizare este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct al 
Direcţiei Economice, este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:
A) Compartimentul Contabilitate
1. Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea 
informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială şi rezultate obţinute, atât pentru necesităţile 
proprii ale instituţiei, cât şi relaţiile instituţiei, în calitate de unitate patrimonială, cu clienţii, 
furnizorii, băncile, trezoreria, organele fiscale, alte persoane fizice sau juridice;
2. Asigură inventarierea anuală a patrimoniului unităţii cuprinzând totalitatea elementelor de 
activ şi pasiv patrimonial, operaţiuni care se înscriu în registru inventar (incluzând în această 
inventariere, inclusiv bunurile aflate temporar în păstrare, custodie sau pentru alte scopuri în 
„unitatea patrimonială" ori proprietate publică ori privată a Consiliului Local al Sectorului 3, date în 
administrare ori folosinţă);
3. Asigură întocmirea bilanţului contabil, în conformitate cu normele legale;
4. Asigură ţinerea contabilităţii pe modelele registrelor contabile, formularele comune privind 
activitatea financiară şi contabilă conform şi conform normelor metodologice privind utilizarea 
acestora, emise de Ministerul Finanţelor;
5. Asigură furnizarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului 
instituţiei;
6. Organizează şi conduce contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor instituţiei, în calitatea acesteia 
de instituţie publică specializata de subordonare locală, cu personalitate juridică şi al cărei director 
general are calitatea de ordonator de credite;
7. întocmeşte documentele justificative privind operaţiile patrimoniale şi urmăreşte 
înregistrarea lor cronologică în propria contabilitate, prin respectarea succesiunii acestora, după 
data de întocmire sau de intrare în unitate, şi sistematic, în conturi sintetice şi analitice;
8. întocmeşte şi transmite, conform obligaţiilor legale ce-i revin, dări de seamă contabile privind 
situaţia bugetului instituţiei;
9. îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Directorul General şi Directorul General Adjunct 
al Direcţiei Economice, care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi 
atribuţiile serviciului, conform prevederilor legale.
B) Compartimentul Salarizare
1. Prelucrează dispoziţiile de încadrare, promovare, sancţionare, suspendare, stabilire salarii, 
precum şi cele de încetare a raporturilor de muncă conform legii;
2. Calculează drepturile salariate pentru chenzina salariaţilor, precum şi a altor drepturi băneşti 
ale acestora; întocmeşte documentele de plată a indemnizaţiei cuvenită membrilor Com isiilor;
3. Calculează drepturile băneşti privind concediile de odihnă anuale conform legii;
4. Calculează indemnizaţiile aferente concediilor medicale pentru salariaţii aflaţi în incapacitate 
temporară de muncă;
5. întocmeşte lunar ordinele de plată privind contribuţiile instituţiei şi ale salariaţilor către 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, fondul asigurărilor sociale de sănătate, fondul pentru 
plata ajutorului de şomaj, şi ale unor salariaţi care au reţineri;



6. Calculează drepturile băneşti pentru salariaţii care prestează muncă peste programul de lucru, 
muncă de noapte;
7. Calculează indemnizaţiile pentru acei salariaţi aflaţi în concediu pre şi post natal, concediu 
pentru îngrijirea copilului până la doi ani, precum şi alte concedii prevăzute de lege;
8. întocm eşte fişele fiscale 1 pentru angajaţii instituţiei, şi fişele fiscale 2 pentru membrii 
Comisiilor;
9. întocm eşte centralizatorul privind cheltuielile salariale la nivelul instituţiei;
10. întocm eşte statele de plată privind premierea salariaţilor instituţiei;
11. întocm eşte statistici privind salarizarea personalului instituţiei;
12. Eliberează adeverinţe salariaţilor instituţiei cu privire la drepturile băneşti acordate;
13. Elaborează lucrări privind fundamentarea cheltuielilor de personal ale instituţiei;
14. îndeplineşte orice alte atribuţii date de către Directorul General şi/sau Directorul General 
Adjunct al Direcţiei Economice, care prin natura lor sunt de competenţa sau se încadrează în 
obiectul şi atribuţiile serviciului, conform prevederilor legale;
15. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
16. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date

Secţiunea III
Serviciul Management Administrativ şi IT

Serviciul Management Administrativ şi IT este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, care se subordonează Directorului General 
Adjunct Economic din cadrul Direcţiei Economice, este condus de un şef serviciu şi are ca principale 
atribuţii:
1. Identifică şi stabileşte în mod eficient volumul şi necesităţile în vederea desfăşurării activităţii 
de ansamblu a instituţiei;
2. întocm eşte documentaţia premergătoare demarării procedurilor de achiziţie privind serviciile 
de: telefonie, mentenanţă, centrale telefonice, acces internet, mentenanţă reţea şi acces internet, 
mentenanţă clădiri, lucrări de construcţii şi reparaţii, mentenanţă şi reparaţii instalaţii sanitare, 
mentenanţă I.T. şi periferice, mentenanţă şi reparaţii electrocasnice, cablu TV, mentenanţă şi 
reparaţii aer condiţionat, sisteme anti-efracţie si anti-incendiu, supraveghere video, mentenanţă si 
reparaţii centrale termice, pază, intervenţie şi monitorizare pentru sediile D.G.A.S.P.C Sector 3 şi 
centrele din subordinea instituţiei;
3. Asigură monitorizarea şi urmărirea serviciilor de pază; Gestionează contractele de: servicii de 
dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, întreţinere şi toaletare spaţii verzi, deşeuri de origine 
medicală şi deşeuri subproduse de origine animală;
4. Recepţionează serviciile ce fac obiectul contractelor aflate în derulare, urmăreşte şi 
monitorizează respectarea clauzelor, în vederea centralizării documentelor ce stau la baza 
efectuării plaţilor de către departamentul de specialitate;
5. Primeşte si centralizează solicitările scrise ale compartimentelor din subordinea DGASPC 
privind serviciile asigurate;
6. Centralizează, urmăreşte şi asigură distribuirea şi redistribuirea abonamentelor de telefonie 
mobilă pentru personalul angajat al instituţiei;
7. Identifică disfuncţionalităţile apărute la nivelul instituţiei privind sistemele I.T. (Information 
Technology) şi propune achiziţia de echipamente informatice şi servicii în vederea remedierii;
8. Propune achiziţia de programe informatice şi materiale consumabile pentru sistemele 
informatice;
9. întreţine sistemele I.T. din cadrul instituţiei în ceea ce priveşte instalarea programelor interne, 
repararea şi actualizarea de software dedicat instituţiei;
10. Asigură buna funcţionare a sistemului informatic prin oferirea suportului I.T. utilizatorilor şi 
prin menţinerea resurselor de tehnologie a informaţiei hard în stare optimă de funcţionare;
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11. Urmăreşte facturile de servicii în scopul administrării cheltuielilor raţionale, respectării 
valorilor contractuale şi acordă "Bun de plată";
12. întocm eşte planificarea bugetară anuală aferentă serviciilor menţionate în prezentul 
regulament şi o trasmite spre centralizare către compartimentele de specialitate;
13. înregistrează în programul de gestiune facturile de intrare pentru bunuri şi materiale 
consumabile, obiecte de inventar şi mijloace fixe, recepţionate în magazia centrală a instituţiei, în 
scopul constituirii gestiunii şi eliberării acestora pe baza bonurilor de consum sau a bonurilor de 
transfer către gestiunile centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C Sector 3.
14. Participă în comisia de analiză şi avizare a scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe/dedasării 
obiectelor de inventar şi în comisia de casare a mijloacelor fixe împreună cu salariaţii desemnaţi de 
către Directorul General, prin dispoziţie;
15. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul DGASPC Sector 3, inclusiv cu serviciile 
publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3 şi cu celelate organisme şi instituţii 
abilitate ale statului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce decurg din prezentul Regulament de 
Organizare şi Funcţionare;
16. Stabileşte durata de funcţionare a mijloacelor fixe supuse amortizării conform Legii nr. 
15/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. 909/1997 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994.
17. După inventarierea activelor corporale şi necorporale întocmeşte procesele verbale de 
scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe altele decât terenuri şi clădiri şi propune înlocuirea 
acestora sau menţinerea lor în exploatare.
18. Pe baza rezultatului evaluării tehnice, întocmeşte referat şi solicită numirea unei comisii de 
scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe deteriorate sau uzate moral înainte de îndeplinirea duratei 
normale de funcţionare a mijlocului fix.
19. Solicită prin referat efectuarea evaluării tehnice pentru mijloacele fixe care sunt deteriorate 
sau uzate moral şi au durata de funcţionare neexpirata sau care nu mai pot fi utilizate în condiţii de 
siguranţă.
20. înaintează Directorului General referatul de solicitare şi procesul verbal de scoatere din 
funcţiune a mijloacelor fixe şi valorificare, în vederea avizării şi transmiterii către ordonatorul 
principal de credite în vederea aprobării.
21. După aprobarea procesului verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe de către 
ordonatorul principal de credite, şeful de birou propune conducătorului instituţiei numirea Comisiei 
de valorificare sau casare după caz formată din minim 3 persoane -  atribuţiile comisiilor sunt cele 
prevăzute de H.G. nr. 909/1997 în H.G. 568/2000.
22. Solicită Serviciului Achiziţii prin referat componentele necesare intervenţiilor în cazul reparării 
mijloacelor fixe şi urmăreşte aducerea acestora la parametrii de funcţionare şi în condiţii de 
siguranţă.
23. întocm eşte planul reparaţiilor capitale şi solicită includerea în listele de investiţii a obiectivelor 
respective.
24. Are obligaţia imprimării numărului de inventar atribuit pe mijlocul fix.
25. Şeful de serviciu va avea calitatea de preşedinte al Comisiei de Inventariere anuală a activelor 
fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 conform legislaţiei in vigoare.
26. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
27. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
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Secţiunea IV 
Centrul de Deservire

Centrul de Deservire este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, care se subordonează Directorului General Adjunct Economic din 
cadrul Direcţiei Economice, este condus de un şef centru şi are ca principale atribuţii:

1. Asigură buna exploatare, precum şi întreţinerea şi funcţionalitatea parcului auto, conform  
legislaţiei în vigoare;
2. Transportă beneficiarii instituţiei la şcoli, spitale şi în alte locaţii, precum şi salariaţii la instituţii 
subordonate Consiliului Local, în interesul instituţiei, atunci când situaţia o impune;
3. Face propuneri pentru aprovizionarea instituţiei cu carburanţi şi calculează consumul mediul 
zilnic de combustibil al autovehiculelor;
4. Eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor şi ţine 
evidenţa acestora urmărind încadrarea în cotele de consum de carburant alocate lunar unităţii;
5. Monitorizează modul de completare a foilor de parcurs în vederea exploatării în condiţii de 
legalitate a parcului auto; calculează foile de parcurs ale autovehiculelor;
6. întocm eşte şi ţine evidenţa rulajului anvelopelor din dotarea autovehiculelor; urmăreşte şi ţine 
evidenţa stării tehnice a autovehiculelor, anunţând în timp util necesitatea efectuării reviziei 
tehnice a autovehiculului;
7. Urmăreşte plata obligaţiilor unităţii către stat pentru autovehiculele din dotare: asigurări auto, 
taxa de transport pentru drumuri, impozite etc.
8. Recepţionează, monitorizează şi se asigură de expedirea în termen a corespondenţei.
9. Asigură preluarea apelurilor telefonice de la centrala telefonică a instituţiei şi redirecţionarea 
acestora către serviciile de specialitate.
10. Răspunde de executarea serviciului de curăţenie în clădirile în care îşi desfăşoară activitatea 
salariaţii D.G.A.S.P.C., prin verificarea permanentă a spaţiilor interioare ale sediilor.
11. întreprinde măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, combustibililor şi apei, 
supraveghează să nu existe consumatori nejustificaţî;
12. Urmăreşte derularea contractelor privind furnizarea utilităţilor {de apă, energie electrică, gaze 
naturale, salubritate), carburant, astfel:
a) întocmirea documentaţiei pentru contractelor cu furnizorii (acolo unde este cazul);
b) Urmărirea pentru plata în termen a facturilor;
c) Evidenţa facturilor pentru plata facturilor;
d) Transmiterea facturilor de utilităţi pentru plată la Serviciul Finanţe -  Buget şi înregistrare în 
evidenţele contabile către Serviciul Contabilitate-Salarizare.
iâ r  înregistrează în programul de gestiune, pe baza proceselor verbale de recepţie semnate de 
comisia de recepţie din fiecare centru, facturile de intrare pentru bunuri şi materiale consumabile, 
obiecte de inventar şi mijloace fixe, pentru centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 3. înregis
trează bonurile de transfer pentru bunurile care se transferă de la o gestiune la alta.
14. Stabileşte durata de funcţionare a mijloacelor fixe supuse amortizării conform Legii nr. 
15/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. 909/1997 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994.
15. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul DGASPC Sector 3, inclusiv cu serviciile 
publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 3 şi cu celelate organisme şi instituţii 
abilitate ale
statului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce decurg din prezentul Regulament de Organizare şi 
Funcţionare;
16. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General a l Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
17. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
Atribuţiile personalului responsabil cu arhiva:
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Personalul responsabil arhivă îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 
Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Iniţiază şî organizează activitatea de întocmire a Nomenclatorului arhivistic în cadrul instituţiei, 
reactualizarea Nomenclatorului în funcţie de modificările organigramei şi ROF-ului D.G.A.S.P.C. 
Sector 3;
2. Asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului 
arhivistic;
3. Verifică şi preia de la toate compartimentele instituţiei, pe bază de inventare şi procese- 
verbale, unităţile arhivistice constituite prin grijă şefilor de compartimente/centre;
4. întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit;
5. Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza 
registrului de evidenţă curentă;
6. Pune la dispoziţia Comisiei de selecţionare inventarele documentelor cu termen de păstrare 
depăşit pentru a fi selecţionate;
7. Asigură predarea integrală a arhivelor eliminate la unităţile recuperatoare;
8. Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor/adeverinţelor/carnetelor de 
muncă/etc. solicitate de petenţi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
9. Pune la dispoziţia compartimentelor din cadrul instituţiei, documentele sau dosarele solicitate;
10. Verifică la restituire integritatea documentelor returnate;
11. Informează conducerea instituţiei şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor 
corespunzătoare de păstrare şi conservare a fondului arhivistic;
12. Execută legătoria de arhivă;
13. Monitorizează activitatea şi modul de aplicare a legislaţiei arhivistice la compartimentele şi 
centrele instituţiei;
14. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General a l Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare..
15. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea V 
Creşe

Compartimentul Funcţionare Creşe
Compartimentul Funcţionare Creşe este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 care se subordonează Directorului General Adjunct 
Economic din cadrul Direcţiei Economice.

Creşa este un serviciu de interes local, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii 
integrate de îngrijire, supraveghere si educaţie timpurie copiilor de vârsta antepreşcolara.

Beneficiarii serviciilor sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3, precum şi 
părinţii şi familiile acestora.

în cadru! creşelor se oferă servicii de îngrijire şi supraveghere, programe educaţionale adec
vate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor, supravegherea, menţ
inerea stării lor de sănătate şi igienă, asigurarea nutriţiei acestora cu respectarea normelor legale în 
vigoare, consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor.

Compartimentul Funcţionare Creşe are următoarele atribuţii:
Monitorizează activitatea creşelor de pe raza sectorului 3, în vederea eficientizării activităţii 
acestora;
Verifică telefonic si centralizează zilnic, prezenţa copiiîlorîn creşe;
Centralizează cererile de înscriere în creşe, primite prin Registratură sau Online;

- în limita locurilor disponibile în creşe, înaintează spre avizare Directorului General Adjunct 
Economic şi spre aprobare Directorului General, cererile de înscriere înregistrate; 
întocmeşte, în termen de 30 de zile, răspuns la cererile de înscriere primite;
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Redactează şi completează cu datele necesare, draftul contractului de servicii furnizate în 
cadrul creşelor;
Centralizează referatele de necesitate ale creşelor, le repartizează către departamentele de 
specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C sector 3 şi urmăreşte soluţionarea acestora;
Colaborează permanent cu şefii de centru ai creşelor, în vederea optimizării activităţilor 
specifice;

- Aduce la cunoştinţă Directorului General Adjunct Economic orice eveniment deosebit sau 
orice necesitate a creşelor;

A. Creşa „Potcoava"
Creşa "Potcoava" funcţionează în imobilul situat în str. Pictor Ghe.Tattarescu nr. 10, sector 3 

Bucureşti; Creşa "Potcoava" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţi Socială 
Şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Direcţiei Economice şi este condus de un şef 
centru. Creşa are o capacitate de 255 de locuri.

Creşa de zi "Potcoava" este un centru specializat în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a 
copiilor în vârstă de până la 3 ani. Misiunea Creşei "Potcoava" este de a asigura servicii de îngrijire, 
supraveghere a copiilor care frecventează creşă şi să dezvolte programe de educaţie timpurie 
adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii 
serviciilor acordate de Creşa sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al 
municipiului Bucureşti, precum şi părinţii şi familiile acestora.
1. Obiectivele Creşei sunt:
a) să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
b) să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de 
dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
c) să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor şi să acorde primul 
ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de 
către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
d) să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
e) să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşă şi să realizeze o relaţie de 
parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
f) să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
g) să contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului 
de părinţii săi;
h) să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi 
abilităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani.
2. Principiile care stau la baza activităţii creşei sunt:
a) Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor 
şi nediscriminarea;
b) Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
c) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
d) Asigurare unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
e) Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
f) Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti;
g) Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor 
copilului.
3. Serviciile prestate prin intermediul creşei constau în:
a) Servicii de îngrijire şi supraveghere;
b) Programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 
particularităţilor copiilor;
c) Supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor;
d) Servicii de prim ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul 
preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
e) Asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;



f) Colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşă şi realizarea unei relaţii de parteneriat 
activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
g) Asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
h) Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de 
părinţii săi.
4. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de 
întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.
5. Prin excepţie. Consiliul Local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai 
copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.
6- Creşa este organizat din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:
a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.
7. Creşa desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile 
oferite şi beneficiile acestora pentru copil şi familie;
8. Creşa întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi proiectul instituţional şi le prezintă spre 
aprobare Directorului General al instituţiei;
9. Creşa întocmeşte metodologia de lucru, împreună cu echipa pluridisciplinară;
10. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şî familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
11. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
13. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
14. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
15. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

B. Creşa „Trapezului"
Activitatea Creşei Trapezului este suspendată temporar, în vederea efectuării unor lucrări de 

extindere şi reabilitare ale imobilului în care aceasta funcţiona.
Creşa "Trapezului" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Direcţiei Economice şi este condus de un şef centru. 
Creşa are o capacitate de 80 de locuri.

Creşa 'Trapezului" este specializată în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în 
vârstă de până la 3 ani. Misiunea Creşei "Trapezului" este de a asigura servicii de îngrijire, 
supraveghere a copiilor care frecventează creşa şi să dezvolte programe de educaţie timpurie 
adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii 
serviciilor acordate de creşă sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al 
municipiului Bucureşti, precum şi părinţii şi familiile acestora.

1. Obiectivele Creşei sunt:
a) Să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
b) Să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de 
dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
c) Să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor şi să acorde primul 
ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de 
către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
d) Să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
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e) Să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşa şi să realizeze o relaţie de 
parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în vederea respectării interesului superior al 
copilului;
f) să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
g) Să contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului 
de părinţii săi;
h) Să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi 
abilităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani.
2. Principiile care stau la baza activităţii Creşei sunt:
a) Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor 
şi nediscriminarea;
b) Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
c) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
d) Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
e) Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
f) Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti;
g) Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor 
copilului.
3. Serviciile prestate prin intermediul creşei constau în:
a) Servicii de îngrijire şi supraveghere;
b) Programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 
particularităţilor copiilor;
c) Supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor;
d) Servicii de prim ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul 
preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
e) Asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
f) Colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşă şi realizarea unei relaţii de parteneriat 
activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
g) Consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
h) Depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi.
4. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de 
întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.
5. Prin excepţie, Consiliul Loca! va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai 
copilului înscris ia creşă şi expus riscului abandonului.
6. Creşa este organizată din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:
a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.

7. Creşa desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile 
oferite şi beneficiile acestora pentru copil şi familie;
8. Creşa întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi proiectul instituţional şi le prezintă spre 
aprobare Directorului General al instituţiei;
9. Creşa întocmeşte metodologia de lucru, împreună cu echipa pluridisciplinară;
10. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
11. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
13. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
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14. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial a l entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
15. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

C. Creşa „Titan"
Creşa "Titan", funcţionează în imobilul situat în str. Lunca Bradului nr. IA , sector 3 Bucureşti. 

Creşa "Titan" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Sector 3, se subordonează Direcţiei Economice şi este condus de un şef centru. Creşa are 
o capacitate de 185 de locuri.

Creşa "Titan" este specializată în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în vârstă 
de până la 3 ani.

Misiunea Creşei "Titan" este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care 
frecventează creşă şi să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, 
potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii serviciilor acordate de creşa 
sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al municipiului Bucureşti, precum şi 
părinţii şi familiile acestora.

Creşa "Titan" are în principal următoarele atribuţii:
1. asigură creşterea, educarea şi supravegherea medicală a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
2. acordarea primului ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la 
internarea copilului într-o unitate spitalicească sau trimiterea la domiciliu.
Beneficiari:
3. Copii în vârstă de până la 3 ani care au domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 Bucureşti;
4. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşă şi care au domiciliul în Sectorul
3. Serviciile prestate prin intermediul creşei constau în:
5. Servicii de îngrijire şi supraveghere;
6. Programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 
particularităţilor copiilor;
7. Supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor;
8. Servicii de prim ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul 
preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
9. Asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
10. Colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşă şi realizarea unei relaţii de parteneriat 
activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
11. Asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
12. Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de 
părinţii săi.
13. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de 
întreţinere pentru fiecare copil înscris la centru şi care beneficiază de serviciile acesteia.
14. Prin excepţie, Consiliul Local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai 
copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.
15. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de 
întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.
16. Creşa desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile 
oferite şi beneficiile acestora pentru copil şi familie;
17. Creşa întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi proiectul instituţional şi le prezintă spre 
aprobare Directorului General al instituţiei;
18. Creşa întocmeşte metodologia de lucru, împreună cu echipa pluridisciplinară;
19. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
20. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;



21. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
22. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
23. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.

24. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

D. Creşa „Cerceluş"

Creşa "Cerceluş", funcţionează în imobilul situat în str. Cerceluş, nr. 50-52, sector 3 Bucureşti. 
Creşa "Cerceluş" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Direcţiei Economice şi este condus de un şef centru. 
Creşa are o capacitate de 60 de locuri,

Creşa "Cerceluş" este specializată în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în 
vârstă de până la 3 ani.

Misiunea Creşei "Cerceluş" este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a copiilor care 
frecventează creşă şi să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, 
potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii serviciilor acordate de creşa 
sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al municipiului Bucureşti, precum şi 
părinţii şi familiile acestora.

Creşa "Cerceluş" are în principal următoarele atribuţii:
1. asigură creşterea, educarea şi supravegherea medicală a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
2. acordarea primului ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la inter

narea copilului într-o unitate spitalicească sau trimiterea la domiciliu.
Beneficiari:
3. Copii în vârstă de până la 3 ani care au domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 Bucureşti;
4. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează creşa şi care au domiciliul în Sectorul

3.
Serviciile prestate prin intermediul creşei constau în:
5. Servicii de îngrijire şi supraveghere;
6. Programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularită

ţilor copiilor;
7. Supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor;
8. Servicii de prim ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul 

preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
9. Asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
10. Colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşă şi realizarea unei relaţii de parteneriat 

activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
11. Asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
12. Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de 

părinţii săi.
13. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţ

inere pentru fiecare copil înscris la centru şi care beneficiază de serviciile acesteia.
14. Prin excepţie, Consiliul Local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai co

pilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.
15. Părinţii/reprezentanţii legali ar copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de întreţ

inere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.
16. Creşa desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile 

oferite şi beneficiile acestora pentru copil şî familie;
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17. Creşa întocm eşte regulamentul de ordine interioară şi proiectul instituţional şi le prezintă spre 
aprobare Directorului General al instituţiei;

18. Creşa întocm eşte metodologia de lucru, împreună cu echipa pluridisciplinară;
19. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv 

cu profesioniştii din domeniu;
20. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
21. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare;
22. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 

răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
23. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi com 
pletările ulterioare.

24. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

E. Creşa „Ghiocelul"
Creşa "Ghiocelul", funcţionează în imobilul situat în Bdul 1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3 

Bucureşti; Creşa "Ghiocelul" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Direcţiei Economice şi este condus de un şef 
centru. Creşa are o capacitate de 90 de locuri.

Creşa "Ghiocelul" este specializat în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în 
vârstă de până la 3 ani. Misiunea Creşei "Ghiocelul" este de a asigura servicii de îngrijire, 
supraveghere a copiilor care frecventează creşă şi să dezvolte programe de educaţie timpurie 
adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii 
serviciilor acordate de Creşa sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al 
municipiului Bucureşti, precum şi părinţii şi familiile acestora.
1. Obiectivele Creşei sunt:
a) să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
b) să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de 
dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
c) să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor şi să acorde primul 
ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de 
către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
d) să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
e) să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşă şi să realizeze o relaţie de 
parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
f) să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
g) să contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului 
de părinţii săi;
h) să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi 
abilităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani.
2. Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a) a Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea 
şanselor şi nediscriminarea;
b) Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
c) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
d) Asigurare unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
e) Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
f) Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti;
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g) Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor 
copilului.
3. Serviciile prestate prin intermediul creşei constau în:
h) servicii de îngrijire şi supraveghere;
i) programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 
particularităţilor copiilor;
j) supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor;
k) servicii de prim ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul 
preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
l) asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
m) colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşă şi realizarea unei relaţii de parteneriat 
activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
n) asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
o) contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de 
părinţii săi.
4. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de 
întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.
5. Prin excepţie, Consiliul Local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai 
copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.
6. Creşa este organizat din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:
a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.
7. Creşa desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile 
oferite şi beneficiile acestora pentru copil şi familie;
8. Creşa întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi proiectul instituţional şi le prezintă spre 
aprobare Directorului General al instituţiei;
9. Creşa întocmeşte metodologia de lucru, împreună cu echipa pluridisciplinară;
10. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
11. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin iege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
13. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
14. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General a l Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
15. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

F. Creşa „Greieraşul"
Creşa "Greieraşul", funcţionează în imobilul situat în Marin Pazon nr.2B, sector 3 Bucureşti; 

Creşa "Greieraşul" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Direcţiei Economice şi este condus de un şef centru. 
Creşa are o capacitate de 135 de locuri, urmând ca aceasta să fie extinsă într-un alt corp de clădire 
situat la aceeaşi adresă , care va avea o capacitate de 36 de locuri.

Creşa "Greieraşul" este specializată în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor în 
vârstă de până la 3 ani. Misiunea Creşei "Greieraşul" este de a asigura servicii de îngrijire, 
supraveghere a copiilor care frecventează creşă şi să dezvolte programe de educaţie timpurie 
adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora. Beneficiarii
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serviciilor acordate de Creşa sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al 
municipiului Bucureşti, precum şi părinţii şi familiile acestora,
1. Obiectivele Creşei sunt:
a) să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;
b) să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de 
dezvoltare şi particularităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;
c) să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igienă a copiilor şi să acorde primul 
ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de 
către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
d) să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
e) să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşă şi să realizeze o relaţie de 
parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în respectarea interesului copilului;
f) să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
g) să contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului 
de părinţii săi;
h) să asigure baza tehnico-materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi 
abilităţilor copiilor în vârstă de până la 3 ani.
2. Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a) Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea şanselor 
şi nediscriminarea;
b) Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
c) Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
d) Asigurare unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
e) Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
f) Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti;
g) Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor 
copilului.
3. Serviciile prestate prin intermediul creşei constau în:
a) servicii de îngrijire şi supraveghere;
b) programe educaţionale adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi 
particularităţilor copiilor;
c) supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor;
d) servicii de prim ajutor şi îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul 
preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
e) asigurarea nutriţiei copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
f) colaborarea cu familiile copiilor care frecventează creşă şi realizarea unei relaţii de parteneriat 
activ cu părinţii/reprezentanţii legali pentru respectarea interesului superior al copilului;
g) consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
h) depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi,
4. Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia să plătească o contribuţie lunară de 
întreţinere pentru fiecare copil înscris la creşă şi care beneficiază de serviciile acesteia.
5. Prin excepţie, Consiliul Local va suporta contribuţiile părinţilor/reprezentanţilor legali ai 
copilului înscris la creşă şi expus riscului abandonului.
6. Creşa este organizată din punct de vedere educaţional pe grupe de vârstă, astfel:
a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;
b) grupa mijlocie, între un an şi 2 ani;
c) grupa mare, între 2 ani şi 3 ani.

7. Creşa desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile 
oferite şi beneficiile acestora pentru copil şi familie;
8. Creşa întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi proiectul instituţional şi le prezintă spre 
aprobare Directorului General al instituţiei;
9. Creşa întocmeşte metodologia de lucru, împreună cu echipa pluridisciplinară;

5 8



10. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv cu 
profesioniştii din domeniu;
11. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
13. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
14. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, la nivelul compartimentului.
15. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Directorul General Adjunct Protecţie Socială coordonează activitatea de Protecţie Socială din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează 
Directorului General şi are următoarele atribuţii principale:
1. Conduce, coordonează şi controlează activitatea direcţiilor aflate în subordinea sa;
2. Verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei în cadrul serviciilor/birourilor/structurilor 
care oferă servicii sociale cu şi fără cazare, pe care le coordonează;
3. Se subordonează şi răspunde în faţa Directorului General;
4. Aprobă raportul final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi persoana/familia adoptatoare 
la sfârşitul perioadei de încredinţare în vederea adopţiei, în lipsa directorului general;
5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin fişa postului sau conferite de Directorul 
G eneral;

Centrul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale este un compartiment în
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, care se subordonează
Directorului General Adjunct Protecţie Socială şi este condus de un şef centru. Centrul îndeplineşte
următoarele atribuţii:
1. Asigură realizarea de calitate şi în termenele stabilite de lege, conform art. 8 din Ordonanţa 

27/30 ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de soluţionare a petiţiilor;
2. Asigură confidenţialitatea lucrărilor şî informaţiilor din cadrul Centrului, cu excepţia celor de 

interes public prevăzute de lege şi solicitate la cerere;
3. îndeplineşte activităţile specifice procesului de arhivare, în conformitate cu prevederile Legii 

16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare;
5. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 

vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date;

6. Asigură derularea corectă a comunicării informaţiilor şi procesarea acestora în mod corect şi în 
timp util, pentru toţi salariaţii din subordine;

7. Asigură măsurile necesare astfel încât pentru salariaţii din subordine accesul la informaţii să fie 
asigurat în mod securizat, pe baza principiului necesităţii.

C a p ito lu l VI
D IR ECTO R  G EN ER A L A D JU N C T PR O TECŢIE  SO C IA LĂ

Secţiunea I
Centrul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale
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8. Colaborează cu Serviciul Management de Caz şi Monitorizare Servicii Sociale, Adăpostul pentru 
Victimele Violenţei în Familie „Sf. Maria,,, Serviciul Management de Caz pentru Persoane 
Adulte şi Vârstnice, Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap Adulte, Serviciul 
Prevenire Marginalizare Socială şi Serviciul de Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drep
turilor Copilului,Serviciul management de caz,Serviciul Plasament familial. Serviciul Evaluare 
Complexă, Serviciul Asistenţă Maternala, Centrul de Consiliere şi Resurse, Centrul de consil
iere pentru prevenirea abandonului şcolar, Centrul de îngrijire în apartamente de tip familial, 
Complexul de servicii „Pistruiatul"; Centru de primire în regim de urgenţă „Copiii Străzii", Casa 
de tip familial „Crinul Alb"; Centrul de Plasament Pinocchio, în vederea instrumentării cazurilor;

9. Desemnează persoana care face parte din echipa intersectorială în domeniul prevenirii şi com
baterii violenţei copilului şi violenţei în familie;

10. Iniţiază stabilirea unor parteneriate cu ONG-uri care desfăşoară activităţi în domeniul prevenirii 
şi combaterii violenţei în familie şî violenţei domestice;

11. Organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice privind situaţiile de violenţă asupra co
pilului şi de violenţă în familie;

12. Asigură legătura între comunitatea de romi şi instituţiile şi autorităţile ce funcţionează la nivel 
local,

13. Identifică, evaluează şi selecţionează problemele cu care se confruntă membrii comunităţilor 
de romi şi comunitatea locală în general;

14. Contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor de parteneriat între comunităţile de romi vulnerabile şi 
instituţiile publice de la nivel local.

COMPONENTA INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ:
15. Primeşte în regim de urgenţă sesizări telefonice, atât la numărul de telefon de urgenţă al Cen- 

trului-0728729797, cât şi sesizări scrise, cazuri ce privesc violenţa în familie, orice formă de 
abuz asupra copiilor, exploatare prin muncă a copiilor, trafic de persoane/copii, copii români 
migranţi, victime ale unor forme de violenţă pe teritoriul altor state, repatrieri;

16. Echipele mobile din cadrul Centrului efectuează deplasări imediate în comunitate, conform  
programului de permanentă, 24 de ore, în toate cele 7 zile ale săptămânii, inclusiv în perioada 
sătbătorîlor legale;

17. Efectuează evaluarea iniţială şi orientează beneficiarii, prin note scrise, în funcţie de nevoile 
identificate, spre serviciile specializate, în vederea rezolvării nevoilor acestora;

18. Organizează şi participă la incursiuni stradale, în vederea identificării şi evaluării iniţiale a cazu
rilor de cerşetorie, copii ai străzii, persoane adulte fără adăpost, colaborând în acest sens, atât 
cu Poliţia, adăposturile pentru copii şi adulţi, cât şi cu serviciile de specialitate din cadrul 
DGASPC Sector 3, în vederea instrumentării cazurilor;

19. Răspunde pentru organizarea şi funcţionarea telefonului de urgenţă pentru semnalarea cazu
rilor de urgenţă, în domeniul asistenţei sociale, care necesită intervenţie imediată, colaborând 
cu serviciile de specialitate din cadrul DGASPC Sector 3, cât şi cu celelalte instituţii.

20. Completează şi ţine evidenţa apelurilor primite, prin intermediul fişei de sesizare telefonică;
21. Transmite prin note interne cazurile, către serviciile competente, în funcţie de problema iden

tificată;
22. Participă, în urma notificării executorilor judecătoreşti, la evacuări şî executări silite, în vederea 

identificării nevoilor sociale ale copiilor şi persoanelor adulte, redirecţionând cazurile către ser
viciile de specialitate;

23. întocmeşte, procesul verbal încheiat în cadrul procedurii de predare silită a bunului imobil;
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24. Participă, în urma solicitării Instanţei de Judecată sau Secţiilor de Poliţie, la sediul acestora în 
vederea audierii copiilor care au săvârşit fapte de natură penală sau care au calitatea de 
martori.

25. Participă, în urma solicitării Secţiilor de Poliţie sau a firmei de pompe funebre (care are încheiat 
un protocol de colaborare cu Primăria Municipiului Bucureşti), în vederea identificării 
aparţinătorilor persoanelor decedate pe raza sectorului 3.

26. Asistă la preluarea defunctei/defunctului, precum şi la sigilarea locuinţei de către lucrătorii de 
Poliţie.

27. Eliberează adeverinţe către firma de pompe funebre şi către Administraţia Cimitirelor şi 
Crematoriilor Umane în vederea înhumării.

28. Contrasemnează şi preia procesul verbal încheiat de către lucrătorii de Poliţie, unde este cazul;
29. Asigură implementarea procedurii de repatriere în ţară a copiilor români neînsoţiţi, aflaţi pe 

teritoriul altor state, şi propune măsurile de protecţie specială în favoarea acestora, conform  
HG 1443/2004;

30. Efectuează anchetele sociale şi structura cadru a planului referitor la pregătirea reintegrării 
sociale a copilului care se află neînsoţit pe teritoriul altui stat şi care urmează a fi repatriat, con
form Ordinului 107/2005 emis de către Secretarul de Stat al Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului la solicitarea ANPDCA, şi transmite documentaţia întocmită.

31. Intervine de urgenţă la sediul Secţiilor de Poliţie sau în comunitate în vederea preluării 
beneficiarilor instituţionalizaţi în centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 3;

32. Cotrasemnează şi preia procesul verbal încheiat de către lucrătorii de Poliţie;

COMPONENTA A/N/T/E (ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC SI EXPLOATARE):

33. Primeşte sesizări scrise ce privesc violenţa în familie, orice formă de abuz asupra copiilor, ex
ploatare prin muncă a copiilor, trafic de copii, victime ale unor forme de violenţă pe teritoriul 
altor state;

34. Identificarea, semnalarea, evaluarea iniţială şi preluarea cazurilor de copii victime ale abuzului, 
neglijării, exploatării prin muncă a copiilor, traficului de copii, victime ale unor forme de vio
lenţă pe teritoriul altor state;

35. Constituie echipa multidisciplinară în vederea instrumentării cazului;
36. Asigură evaluarea detaliată, comprehensivă şi multidimensională a situaţiei copiilor victime ale 

abuzului, neglijării, exploatării prin muncă a copiilor, traficului de copii, victime ale unor forme 
de violenţă pe teritoriul altor state, precum şi a familiei acestora şi a presupusului făp- 
tuitor/agresor;

37. Sesiseaza organele de cercetare penală (poliţia), în vederea efectuării cercetărilor pentru con- 
firmarea/infrmarea abuzului şi luarea măsurilor legale ce se impun, conform legislaţiei în 
vigoare în cazul suspiciunii unei situaţii de abuz asupra copilului;

38. Propune instituirea măsurii speciale de protecţie -  plasament în regim de urgenţă;
39. Realizează demersurile necesare în vederea solicitării emiterii unei ordonanţe preşedinţiale de 

plasare a copilului în regim de urgenţă.
40. Planifică serviciile specializate şi de sprijin, precum şi a altor intervenţii necesare pentru reabili

tarea copiilor victime ale abuzului, neglijării, exploatării prin muncă a copiilor, traficului de 
copii, victime ale unor forme de violenţă pe teritoriul altor state, precum şi a adulţilor şi/sau a 
copiilor victime ale violenţei în familie, inclusiv servicii sau intervenţii adresate familiei şi presu
pusului făptuitor/agresor;

41. întocm eşte Planul de reabilitare şi/sau de reintegrare socială şi PIP (planul individualizat de 
protecţie) pentru copilul victimă a violenţei.
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42. Asigură implementarea managementului de caz pentru copilul victimă a violenţei;
43. Monitorizează şi reevaluează periodic progresele înregistrate, deciziile şi intervenţiile speciali

zate;
44. Asigură monitorizare post-servicii de încheiere şi închiderea cazului;

Serviciul Secretariat Comisii este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţiei Copilului Sector 3, care se subordonează Directorului General Adjunct Protecţie Sociala 
şi este condus de un şef serviciu.

Serviciul funcţionează în imobilul situat în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, etaj 1, camerele 11 ,1 3  
şi 15.

Serviciul asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 3 şi ale 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 3, în acest sens îndeplineşte 
următoarele atribuţii;

1. Realizează programarea şi organizarea şedinţelor, asigură convocarea membrilor şi invitarea 
persoanelor conform prevederilor legale;
2. întocm eşte ordinile de zi după primirea şi verificarea dosarelor sociale şi/sau medicale ale 
beneficiarilor;
3. Participă la desfăşurarea şedinţelor şi, prin secretarii desemnaţi, asigură consemnarea 
dezbaterilor şi audierilor persoanelor în registrul de procese-verbale;
4. înregistrează hotărârile, certificatele de încadrare în grad de handicap şi celelalte documente 
emise de către comisii în registrele speciale;
5. Asigură conformitatea actelor emise de către comisii cu deciziile consemnate în procesele- 
verbale de şedinţe;
6. Asigură redactarea, tipărirea, semnarea şi comunicarea hotărârilor, certificatelor de încadrare în 
grad de handicap, precum şi a celorlalte documente emise de către cele două comisii, în termenele 
legale;
7. Colaborează cu toate serviciile sociale şi centrele din cadrul instituţiei ale căror activităţi depind 
de actele administrative emise de către cele două comisii;
8. Colaborează cu celelalte Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
locale/judeţene, cu alte instituţii publice şi O.N.G.-uri în vederea îndeplinirii atribuţiilor;
9. Ţine evidenţe specifice: registre hotărâri, registre convocări, registre certificate încadrare în grad 
de handicap, corespondenţă, registre procese-verbale ale şedinţelor, note interne, dosare şedinţe, 
procese-verbale predare-primire dosare/documente/certificate, registre intrări-ieşiri, orice alte 
documente emise de către comisii;
10. Gestionează registrul de plângeri prealabile/contestaţii formulate conform Legii contenciosului 
admnistrativ nr. 554/2004, împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap emise de către 
comisii;
11. Gestionează, redactează şi comunică răspunsurile comisiilor la plângerile prealabile depuse 
împotriva certificatelor de încadrare în grad de handicap;
12. Asigură punerea în aplicare de către comisii a sentinţelor civile emise de către instanţele 
judecătoreşti, definitive şi irevocabile, care stabilesc obligaţii în sarcina acestora;
13. Comunică Serviciului de Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale certificatele de încadrare în grad de 
handicap -  copii şi adulţi - în vederea asigurării plăţii prestaţiilor sociale, din oficiu, conform  
prevederilor legle;
14. Utilizează Programul informatic D-Smart, care reprezintă baza de date a persoanelor cu 
dizabilităţi la nivelul sectorului 3, respectiv, introduce, completează, modifică şi actualizează 
informaţii în această baze de date;
15-Ţine evidenţa prezenţei membrilor la şedinţele comisiilor şi o comunică Serviciului Contabilitate 
- Salarizare;

Secţiunea II
Serviciul Secretariat Comisii
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16.Asigură respectarea Procedurilor Operaţionale de la nivelul serviciului, precum şi a Procedurilor 
de Sistem de la nivelul instituţiei;
17.Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea 
instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
18. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor, şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
19. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru 
aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare.
20. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
21. Asigură derularea corectă a comunicării informaţiilor şi procesarea acestora în mod corect şi în 
timp util, pentru toţi salariaţii din subordine;

22. Asigură măsurile necesare astfel încât pentru salariaţii din subordine accesul la informaţii să fie 
asigurat în mod securizat, pe baza principiului necesităţii.

Centrul de Consiliere şi Resurse este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului General Adjunct 
Protecţie Sociala, este condus de un şef centru şi are următoarele atribuţii:
1. Asigură consiliere psihologică pentru copiii beneficiari de măsură de protecţie specială la 
cererea serviciului Management de Caz, în cazurile în care serviciile oferite de psihologul desemnat 
sunt insuficiente;
2. Participă la solicitarea Managerilor de Caz, la întâlnirile echipei pluridisciplinare, organizate 
pentru copiii aflaţi în evidenţă;
3. Colaborează cu Serviciul Management de Caz, în vederea stabilirii programului de consiliere 
psihologică a copilului sau familiei acestuia;
4. Asigură servicii de consiliere psihologică, la solicitarea Serviciului Asistenţă Socială în Domeniul 
Protecţiei Drepturilor Copilului, pentru copiii din sectorul 3 şi părinţii acestora, care nu fac obiectul 
de activitate al altor servicii de specialitate. Participă la întâlnirile referitoare la acest tip de 
beneficiari. La finalul perioadei de consiliere se aduc la cunoştinţă beneficiarilor concluziile şi 
recomandările;
5. Sesizează conducerii instituţiei, situaţiile care pun în pericol siguranţa beneficiarilor;
6. Aplică teste beneficiarilor în funcţie de nevoile psihologice ale acestora, în vederea identificării 
resurselor şi stabilirii cadrului cel mai adecvat pentru consiliere;
7. Organizează consiliere atât individual cât şi în grup;
8. întocm eşte şi păstrează confidenţialitatea dosarului de consiliere psihologică a beneficiarilor 
aflaţi în atenţia serviciului;
9. Participă la audieri pentru copii şi întocm eşte rapoarte la solicitarea Poliţiei/ Instanţelor 
Judecătoreşti;
10. Asigură consiliere psihologică la cererea serviciului Adăpostul pentru Victimele Violenţei în 
Familie " Sf. Maria";
11. Asigură consiliere psihologică victimelor infracţiunilor ori membrilor familiilor acestora, la 
solicitarea acestora;
12. Asigură consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară şi repetată sau de intimidare 
şi răzbunare;
13. Asigură programe speciale de consiliere psihologică a agresorului dispuse de către instanţele 
judecătoreşti competente în soluţionarea cazurilor de divorţ în care s-a reţinut culpa unuia dintre 
soţi cu privire la săvârşirea unor fapte de violenţă domestică;
14. Organizează grupuri de informare psihologică pentru angajaţii din cadrul serviciilor /centrelor 
din cadrul instituţiei;

Secţiunea III
Centrul de Consiliere şi Resurse

6 3



15. Colaborează cu specialiştii din cadrul Direcţiei sau din alte instituţii în vederea soluţionării 
cazurilor şi identificării resurselor;
16. Propune de cîte ori este necesar îmbunătăţirea activităţii în vederea respectării depturilor 
beneficiarilor şi a creşterii calităţilor serviciilor oferite;
17. Elaborează şi promovează misiunea centrului;
18. Asigură conduite psihologice profesionale în cadrul centrului;
19. întocm eşte statistici şi rapoarte privind activitatea centrului;
20. Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea 
instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
21. întocm eşte şi implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică 
din partea Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale;
22. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial a l entităţilor publice
23. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Capito fu l V II
D IR ECŢIA  PEN TRU  P R O TEC ŢIA  D R EP TU R ILO R  CO PILU LU I

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului este condusă de un Director Executiv care se 
subordonează Directorului General Adjunct Protecţie Socială şi are următoarele atribuţii principale:
1. Conduce, coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou/complex aflat în 
subordinea sa;
2. Primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru compartimentele pe care le are în 
subordine sau aflate în coordonare şi informează Directorul General al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, periodic sau ori de câte ori se impune, asupra 
modului de soluţionare a lucrărilor repartizate Direcţiei pe care o conduce;
3. Verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei în cadrul serviciilor/birourilor/structurilor 
care oferă servicii sociale cu şi fără cazare, pe care le coordonează;
4. Avizează propunerile privind formele de sprijin în vederea asigurării protecţiei drepturilor 
copilului;
5. Ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine sau din compartimentele aflate în 
coordonare, în vederea rezolvării problemelor curente;
6. Propune Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului 
Sector 3 calendarul acţiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate sau aflate în 
coordonare;
7. Participă la elaborarea Organigramei, Statului de Funcţii, R.O.F., Regulamentului Intern ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
8. întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniţierea unor măsuri de asistenţă socială, în cadrul 
compartimentelor pe care le conduce sau coordonează, pe care le supune spre aprobare 
Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
9. Asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor aflate în 
subordinea sa;
10. întocmeşte sau după caz dispune revizuirea fişelor de post pentru salariaţii din 
serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa/coordonarea metodologică ori de câte ori 
constată necesitatea acestui fapt;
11. îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 3, în 
absenţa Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 
3;
12. Numeşte managerii de caz în protecţia copilului;
13. îndeplineşte şi alte atribuţii de serviciu, delegate de Directorul General al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
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14. în lipsa Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului 
Sector 3 exercită atribuţiile acestuia în limitele stabilite prin actul administrativ emis în acest sens.

Secţiunea I
Serviciul de Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului

Serviciul de Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului este un 
compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se 
subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului, este condus 
de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:

1. Evaluează şi stabileşte serviciile sociale necesare copiilor aflaţi în risc de separare

• efectuarea de deplasări la domiciliul copilului pentru evaluarea familiei şi întocmirea 
raportului de ancheta socială;

• identificarea nevoilor copilului şi se stabilerea planului de servicii.
• informarea şi consilierea părinţilor copilului cu privire la serviciile sociale din cadrul 

DGASPC sector 3 -  Centrul de Zi Micul Prinţ, Centrul de Zi "Lizuca", Centrul de Consi
liere şi Resurse, Centrul de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului cât şi cu privire la 
prestaţiile financiare excepţionale şi plata contribuţiei la grădiniţă;

• întocmirea Contractului cu Familia pentru serviciile sociale şi prestaţiile de care 
poate beneficia copilul.

• întocmirea dispoziţiilor pentru aprobarea Planului de Servicii si inaintarea acestora 
către Primarului Sectorului 3;

• întocmirea dispoziţiilor de admisie a copilului conform Planului de Servicii în centrele 
de zi din subordinea DGASPC sector 3: Centrul de Zi Micul Prinţ, Centrul de Zi "Lizuca";

• înaintarea planului de servicii către Centrul de Zi Micul Prinţ, Centrul de Zi "Lizuca", 
Centrul de Consiliere şi Resurse şi Centrul de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului 
pentru oferirea serviciilor/prestaţiilor financiare excepţionale şi plata contribuţiei la 
grădiniţă;

• Colaborarea cu responsabilul de caz din centrele în care sunt oferite serviciile sociale 
sau prestaţiile atât pe perioada oferirii serviciilor cât şi în perioada monitorizării 
postservicii;

• întocmirea documentaţiei necesare revizuirii planului de servicii în cazul în care se 
impune;

2. Evaluează şi stabileşte serviciile sociale necesare copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la 
munca in străinătate sau intenţionează să plece, prin:

• Solicitarea către unităţile de învăţământ şcoiar şi preşcolar din sectorul 3 a datelor cu 
privire la copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate cît şi persoana în 
grija căreia aceştia sunt lăsaţi.

• efectuarea de deplasări la domiciliul copilului pentru evaluarea familiei prin ancheta  
sodală/raport de evaluare psiho-socială;

• Consilierea părinţilor si eliberarea notificării în ceea ce priveşte intenţia acestora de a 
pleca la muncă în străinătate;

• întocmirea dosarului pentru delegarea în instanţă a autorităţii părinteşti pentru copii ai 
căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate în cazul în care situaţia financiară şi 
socială nu le permite acestora să întreprindă acest demers. Dosarul copilului este 
înaintat Serviciului Contencios;

• Monitorizarea copilului ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate conform  
legislaţiei în v igo are;

• Stabilirea programului de consiliere conform legii si comunicarea acestuia părinţilor şi 
persoanei în grija căreia este lăsat copilul;

• întocmirea documentaţiei necesare în cazul în care sunt oferite servicii sociale sau 
prestaţii financiare copilului;

de familie prin:
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3. Evaluează şi stabileşte serviciile sociale necesare nou născutului a cărui mamă este minoră sau 
nu are naşterea înregistrată cât şi situaţiile în care copilul s-a aflat în risc de a fi părăsit la naştere 
de părinţi, prin:

• efectuarea de deplasări la domiciliul copilului pentru evaluarea familiei prin ancheta 
socială/raport de evaluare psiho-socială;

• identificarea nevoilor familiei care se află în risc de părăsire a copilului şi stabilirea 
planului de servicii în cazul în care se Impune;

• întocmirea documentaţiei necesare în cazul în care sunt oferite servicii sociale sau 
prestaţii financiare copilului;

• monitorizarea cuplului mamă minoră - copil nou-născut până la data la care mama 
împlineşte vârsta de 18 ani.

• asistarea si indrumarea părinţilor în vederea înregistrării naşterii copilului şi a obţinerii 
tuturor drepturilor financiare conform legislaţiei in vigoare;

4. Evaluează şi stabileşte serviciile sociale necesare copilului care are domiciliul stabilit la unul 
dintre părinţi şi program de vizită pentru părintele nerezident.

• efectuarea de deplasări la domiciliul copilului pentru evaluarea familiei prin ancheta 
socială/raport de evaluare psiho-socială;

• realizarea de întâlniri asistate (de către reprezentanţii serviciului -  psiholog, responsabil 
de caz) cu părinţii copilului la sediul instituţiei, pentru consilierea acestora în ceea ce 
priveşte respectarea dreptului copilului de a avea relaţii fireşti şi normare atât cu 
părinţii cât şi cu familia extinsă sau persoanele de referinţă pentru acesta;

• Asigurarea respectării dreptului copilului de a avea relaţii personale cu părintele 
nerezident cât şi cu familia acestuia prin monitorizarea programului de vizită stabilit prin 
hotărâri judecătoreşti executorii sau prin Planul Parental stabilit de comun acord la no
tariat. Monitorizarea se realizează prin participarea reprezentanţilor serviciului -  psi
holog şi responsabil de caz -  la domiciliul copilului şi asistarea la preluarea copilului de 
către părintele nerezident în programul de vizită. Reprezentanţii serviciului se pot 
prezenta şi în afara orelor de program, deoarece programul de relaţii personale copil -  
părinte nerezident se poate desfăşura în afara acestui program sau în zilele de sâmbătă 
şi duminică cât şi în perioada sărbătorilor legale. Deplasarea pentru a asista la progra
mul de vizita al copilului se face în baza Dispoziţiei Directorului General prin care sunt 
delegaţi nominal reprezentanţii serviciului şi este stabilită şi ora ia care aceştia se prez
intă la domiciliul copilului.

• întocmirea de procese verbale în care se menţionează dacă părintele rezident a pregătit 
copilul, derularea preluării sau predării copilului cît şi recomandările făcute de aceştia 
părinţilor sau persoanei care preia copilul;

• întocmesc raportului de monitorizare pe care il înaintează părinţilor recomandând 
acestora dacă este necesar urmarea unui program de consiliere psihologică sau a unui 
program de consiliere parentală.

• în cazul în care se constată nevoia copilului de a beneficia de servicii sociale şi aceste 
servicii sunt oferite prin Centrele din subordinea DGASPC sector 3 se întocmeşte 
documentaţia necesară respectându-se condiţiile întocmirii planului de servicii;

• La solicitarea executorului judecătoresc reprezentanţii serviciului -  psiholog şi respon
sabil de caz, participă la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti privind progra
mul de relaţii personale copil -  părinte nerezident, pentru a se asigura că sunt respec
tate drepturile copilului conform legislaţiei în vigoare. Participarea reprezentanţilor ser
viciului la punerea în executare a programului de relaţii personale copil -  părinte 
nerezident se face şi în afara orelor de program, sâmbătă şi duminică cât şi în perioada 
sărbătorilor legale pentru că se respectă programul stabilit în hotărârea judecătorească;

• în cazul în care se constată refuzul copilului de a avea relaţii personale cu părintele 
nerezident, după transmiterea procesului verbal de către executorul judecătoresc, 
psihologul si responsabilul de caz întocmesc raportul privind refuzul copilului şi-l 
înaintează Serviciului Contencios pentru a solicita instanţei includerea copilului într-un
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program de consiliere psihologică pe o perioadă de până la 3 luni la un psiholog ales de 
judecător din mediul privat;

5. întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea stimulentului educaţional în cazul 
copiilor care urmează programul unităţilor de învăţământ preşcolar intrunesc condiţiile stabilite 
prin legislaţia în vigoare;
6. Monitorizează copilul care desfăşoară activităţi remunerate in domeniul cultural, artistic, 
sportiv, publicitar si modeling pentru a se asigura că sunt respectate drepturile copilului pe 
perioada desfăşurării activităţii, conform legislaţiei în vigoare;
7. Efectuează anchete sociale/rapoarte psiho-sociale, la solicitarea altor instituţii, O.N.G.- uri 
sau DGASPC-uri, la domiciliul familiei copilului în vederea reintegrării acestuia în familie;
8. Monitorizează, la solicitarea altor instituţii, O.N.G.- uri sau DGASPC-uri, copilul reintegrate în 
familie;
9. Colaborează cu O.N.G.- urile cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu
lui sector 3 are parteneriat/convenţie pentru acordarea de servicii sociale şi prestaţii financiare 
familiilor cu copiii cu domiciliul legal pe sectorul 3;
10 Redactează Dispoziţia de Plasament în Regim de Urgenţă ;
11. întocm eşte raportul necesar dispunerii plasamentului în regim de urgenţă prin Ordonanţă 
Preşedinţială în cazul în care eşuează planul de servicii şi-l înaintează Serviciului Contencios pentru 
prezentare în instanţă;
12. Reprezentantul serviciului cu pregătire în asistentă socială împreună cu reprezentantul poli
ţiei şi ai unităţii sanitare întocmeşte Procesul -V erbal de constatare a părăsirii copilului în unitatea 
medical. Procesul -verbal se întocmeşte în urma sesizării transmise instituţiei de unitatea medi
cală;
Alte atribuţii;
1. întocmeşte şi prezintă lunar în CPC sector 3 Raportul prevenire abandon;
2. Colaborează cu celelalte compartimente sau servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
3. întocmeşte planificarea anuală a concediilor de odihnă pentru personalul angajat în cadrul 
serviciului;
4. întocmeşte Fişa trimestrială de monitorizare a activităţii de protecţie şi promovare a drep
turilor copilului şi o comunică Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică;
5. întocmeşte zilnic şi anual raportul privind activitatea serviciului;
6. întocmeşte Fişele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare angajat;
7. Operează documentaţia repartizată prin programul CID -  sistem informatic integrat pentru 
managementul situaţiei documentelor;
8. Efectuează instruirea individuală periodică privind sănătatea şi securitatea în muncă a anga
jaţilor din cadrul serviciului, conform planificării anuale;
9. Participă la cursurile de formare profesională continuă, aprobate de către conducerea institu
ţiei; ^
10. înregistrează şi păstrează documentele în mod adecvat, în condiţiile legii, astfel ăncât acestea 
să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;
11. Elaborează şi actualizează Procedurile Operaţionale
12. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
13. Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea institu
ţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare
14. Asigură implementarea Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului con
trolului intern managerial al entităţilor publice.
15. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter per
sonal şi libera circulaţie a acestor date.



Secţiunea II
Serviciul Management de Caz

Serviciul Management de Caz este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este condus de un şef serviciu.

1. Preia de la Serviciul de Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului 
cazurile copiilor pentru care demersurile în vederea prevenirii separării copilului de familia 
sa au eşuat şi se impune dispunerea unei măsuri de protecţie specială ori s-a dispus 
plasamentul în regim de urgenţă;

2. Preia de la Complexul de Servicii Sociale "Pistruiatul" cazurile copiilor care au săvârşit o 
faptă penală şi nu răspund penal, pentru care se impune dispunerea unei măsuri de 
protecţie specială;

3. Preia de la Centrul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale 
cazurile copiilor pentru care în vederea protejării intereselor lor a fost dispusă măsura de 
protecţie specială -  plasament în regim de urgenţă;

4. Preia de la Serviciile Asistenţă Maternală şi Plasament Familial cazurile copiilor care au 
împlinit vârsta de 7 ani pentru care în urma demersurilor realizate nu s-a identificat o 
alternativă de tip familial (asistent maternal profesionist, familie/persoană) în care să se 
continuie îngrijirea acestora;

5. Instrumentează cazurile pentru care se impune dispunerea unor măsuri de protecţie 
specială (plasament în servicii de tip rezidenţial şî supraveghere specializată);

6. Stabileşte şi coordonează echipele de profesionişti (asistenţi sociali, psihologi, etc) care 
colaborează pentru instrumentarea fiecărui caz;

7. Elaborează împreună cu membrii echipei multidisciplinare, familia şi după caz copilul, 
planul individualizat de protecţie care conţine şi planul de recuperare pentru copiii cu 
dizabilităţi (întocmit de Serviciu! Evaluare Complexă) sau pianul de reabilitare/reintegrare 
socială pentru copiii victime ale formelor de abuz, trafic, exploatare prin muncă;

8. Elaborează şi semnează contractul cu familia care vizează acordarea serviciilor prevăzute în 
PIP;

9. Propune Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, instanţei judecătoreşti, 
dispunerea de măsuri de protecţie specială;

10. Asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi îi 
sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz 
(prin organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin 
emoţional, etc);

11. Asigură comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului;
12. Asigură respectarea etapelor managementului de caz;
13. Colaborează cu responsabilii de caz, care întocmesc PIS -  urile;
14. Monitorizează implementarea PIP şi PIS, în vederea atingerii obiectivelor propuse;
15. Managerul de caz împreună cu echipa revizuieşte planul o dată la 6 luni sau ori de câte ori 

este nevoie şi aduce la cunoştinţa familiei şi după caz copilului modificările survenite;
16. întocmeşte rapoarte trimestriale sau ori de câte ori este cazul şi le prezintă Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Sector 3;
17. împreună cu membrii echipei multidisciplinare pregăteşte familia 

naturală/extinsă/substitut în vederea reintegrăriî/integrării copilului, prin organizarea de 
întâlniri şi vizite la domiciliu;

18. Elaborează împreună cu responsabilul de caz şi beneficiarul proiectul planului personalizat 
de integrare socio-profesională pentru tinerii cărora urmează să le înceteze măsura de 
protecţie speciala, şi vor fi beneficiari ai Serviciului de integrare socio -  profesională a 
tinerilor peste 18 ani proveniţi din centrele de plasament;

19. Propune Comisiei pentru Protecţia Copilului său, după caz, instanţei judecătoreşti, 
încetarea sau schimbarea măsurii de protecţie;
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20. Colaborează cu responsabilul de caz pentru implementarea planului de servicii 
post re integra re;

21. Pregăteşte familia/reprezentantul legal şi copiiul/tânărul în vederea închiderii cazului şi 
întocmeşte raportul de închidere de caz;

22. Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul instituţiilor publice specializate pentru 
protecţia copilului care funcţionează în celelalte sectoare ale Municipiului Bucureşti sau din 
judeţe, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii, în vederea rezolvării cazurilor complexe, 
care implică competenţa alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu;

23. Urmăreşte ca situaţia faptică şi datele prezentate în rapoarte, referate, anchete 
psihosociale şi a altor lucrări prezente la dosarul copilului să fie în conformitate cu 
reglementările legislative;

24. Monitorizează prin vizite şi întâlniri situaţia copiilor din comunitatea sectorului 3 pentru 
care Comisia pentru Protecţia Sectorului 3 sau instanţa au dispus plasamentul acestora la 
fundaţîi/organizatii partenere;

25. Monitorizează trimestrial aplicarea măsurilor de protecţie specială prin verificarea împreju
rărilor care au stat la baza dispunerii acestora, iar în situaţia în care se constată modificări, 
sesizează comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătoreasca în vede
rea modificării sau încetării măsurii;

26. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;

27. Operează documentele repartizate serviciului în programul „Circuitul Intern al 
Documentelor - sistem informatic integrat pentru managementul circulaţiei documentelor" 
-  implementată la nivelul instituţiei;

28. Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea 
instituţiei, cu respectarea prevederilor legale;

29. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;

30. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice, cu m odificările ş i com pletările ulterioare;

31. Asigură implementarea şi respectarea Regulam entului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne 
în vigoare privind protecţia persoanelor fizice  în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Secţiunea III
Serviciul Plasament Familial

Serviciul Plasament Familial este un compartim ent în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:
1. Preia de la Serviciul de Asistenţă Socială în Domeniul Protecţiei Drepturilor Copilului cazurile 
copiilor pentru care demersurile în vederea prevenirii separării copilului de familia sa au eşuat şi se 
impune dispunerea unei măsuri de protecţie specială;
2. Preia de la Centrul de Intervenţie în Regim de Urgenţă în Domeniul Asistenţei Sociale cazurile 
copiilor pentru care în vederea protejării intereselor lor a fost dispusă măsura de protecţie specială 
-  plasament în regim de urgenţă la persoana/familie;
3. Evaluează garanţiile morale şi materiale ale familiilor/persoanelor care doresc să ia în 
plasament un copil pentru care se impune dispunerea unei măsuri de protecţie speciala conform  
Ordin nr.26 din 03.01.2019 privind Standardele Minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 
familial destinate copiilor din sistemul de protecţie;
4. Elaborează împreună cu familia şi după caz copilul, planul individualizat de protecţie care 
conţine şi planul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţi (întocmit de Serviciul Evaluare 
Complexă) sau planul de reabilitare/reintegrare socială pentru copiii victime ale formelor de abuz, 
trafic, exploatare prin muncă;
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5. Evaluează psihologic şi social copilul pentru care nu s-a putut realiza prevenirea separării de 
familia naturală şi urmează să se dispună o măsură de protecţie;
6. Propune Comisiei pentru Protecţia Copilului sau, după caz, instanţei judecătoreşti, dispunerea 
de măsuri de protecţie specială;
7. Elaborează şi semnează contractul cu familia care vizează acordarea serviciilor prevăzute în 
PIP;
8. Elaborează şi implementează programele de intervenţie specifică conform obiectivelor din PIP- 
uri;
9. Asigură colaborarea şi implicarea activă a familiei/reprezentantului legal şi a copilului, şi îi 
sprijină pe aceştia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (prin 
organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emoţional, etc);
10. Asigură respectarea etapelor managementului de caz;
11. Managerul de caz împreună cu echipa revizuieşte planul individualizat de protecţie o dată la 6 
luni sau ori de câte ori este nevoie şi aduce la cunoştinţa familiei şi după caz copilului modificările 
survenite;
12. întocmeşte rapoarte trimestriale sau ori de câte ori este cazul şi le prezintă Comisiei pentru 
Protecţia Copilului Sector 3;
13. Pregăteşte familia naturală/extinsă/substitut în vederea reintegrării/integrării copilului, prin 
organizarea de întâlniri şi vizite la domiciliu;
14. Pregăteşte copiii/tinerii care beneficiază de măsura plasamentului la familie/persoană pentru 
însuşirea deprinderilor de viaţă independentă;
15. Consiliază social şi psihologic tinerii, pentru care obiectivul final al PIP este integrarea socio- 
profesională, privind achiziţiile şi informaţiile necesare unei vieţi independente;
16. Propune Comisiei pentru Protecţia Copilului său, după caz, instanţei judecătoreşti, încetarea 
sau schimbarea măsurii de protecţie;
17. întocmeşte planul de servicii pentru copiii a căror măsură de protecţie a încetat;
18. Pregăteşte familia/reprezentantul legal şi copiiul/tânărul în vederea închiderii cazului şi 
întocmeşte raportul de închidere de caz;
19. Urmăreşte ca situaţia faptică şi datele prezentate în rapoarte, referate, anchete psihosociale şi 
a altor lucrări prezente la dosarul copilului să fie în conformitate cu reglementările legislative;
20. Monitorizează evoluţia copilului căruia i s-a numit un tutore, întocmind rapoarte periodice 
care vor fi transmise către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, în 
conformitate cu prevederile Ord. Nr. 1733/2015;
21. Monitorizează evoluţia copilului aflat în plasament la persoană / familie, întocmind rapoarte 
periodice care vor fi transmise către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului 
Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ord. Nr. 1733/2015;
22. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
23. Colaborează cu serviciile comunitare pentru asigurarea accesului neîngrădit al copilului la 
grădiniţă/şcoală, medic de familie, stomatolog, consilier, psihopedagog, servicii specializate, etc.
24. Colaborează cu alte servicii de specialitate, alte autorităţi şi instituţii, în vederea rezolvării 
cazurilor complexe, care implică competenţa alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu;
25. Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de către conducerea 
instituţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
26. Asigură implementarea Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern m anagerial a l entităţilor publice.
27. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
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Secţiunea IV
Serviciul de Evaluare Complexă

Serviciul de Evaluare Complexă este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului, este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:
1. Identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care 
se solicită acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea are loc 
în urma solicitărilor din partea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a referirilor din partea servi
ciului public de asistenţă socială şi a specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi, precum  
şi a sesizărilor din oficiu;
2. Verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de 
handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum şi îndeplinirea condiţiilor privind 
încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii;
3. Contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă;
4. Contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare- 
reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handi
cap sau, după caz, acces la servicii de abilitare şi reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a 
planului individualizat de protecţie pentru copiii cu dizabilităţi din sistemul de protecţie specială; în 
situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu doreşte încadrare în grad de handicap, ci acces 
la servicii de abilitare şi reabilitare, planul de abilitare- reabilitare este aprobat de directorul gener- 
ai/executiv al Direcţiei;
5. Informează părinţii sau reprezentantul legal cu privire la obligaţia respectării şi implementării 
pianului de abilitare- reabilitare a copilului cu dizabilităţi;
6. Coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare-reabilitare;
7. Comunică în scris, prin corespondenţă electronică sau telefonic, părinţilor sau reprezentantu
lui legal data stabilită pentru reevaluare;
8. Reevaluează condiţiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea 
părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea ter
menului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au 
schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de handicap;
9. Eliberează o adeverinţă prin care se specifică gradul deficienţei/afectării funcţionale a copiilor 
pentru care se propune măsura de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat, pentru 
situaţia prevăzută de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;
10. Colaborează cu serviciul de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrelor 
judeţene de resurse şi asistenţă psihopedagogică, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea 
respectării interesului superior al copilului;
11. Colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul 
Direcţiei în vederea asigurării continuităţii serviciilor de abilitare şi reabilitare şi a tranziţiei copiilor 
cu dizabilităţi la viaţa de adult;
12. întocmeşte anual propuneri documentate privind înfiinţarea de servicii sociale de interes lo
cal, educaţionale şi de sănătate pentru copiii cu dizabilităţi, care vor fi cuprinse în raportul anual al 
Direcţiei şi vor fi transmise Comisiei.
13. Verifică îndeplinirea condiţiilor şî a documentelor necesare pentru încadrarea în grad de han
dicap;
14. Verifică la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt 
judeţ/sector, dacă se consideră necesar;
15. Verifică în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când fişa de evaluare 
psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt judeţ/sector, dacă se consideră necesar;
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16. Solicită documentele lipsă sau suplimentare pentru conformitate profesioniştilor implicaţi în 
evaluare/părinţilor/reprezentantului legal/managerului de caz numit pentru copiii din sistemul de 
protecţie specială;
17. Realizează evaluarea socială în condiţiile prevăzute de art. 23 alin. (2) şi art. 50 lit. b);
18. Realizează evaluarea psihologică în condiţiile prevăzute de prezentul ordin în situaţiile în care 
numărul de psihologi din unitatea administrativ-teritorială care asigură gratuit evaluarea 
psihologică este insuficient;
19. Programează o întâlnire cu copilul şi părinţii/reprezentantul legal în vederea definitivării pro
cesului de aplicare a criteriilor biopsihosociale, în situaţia în care părinţii nu au făcut programare;
20. Aplică criteriile biopsihosociale de încadrare în grad de handicap;
21. Intervievează părinţii şi copilul în cadrul întâlnirii programate, ocazie cu care consiliază părinţii 
asupra păstrării documentelor în condiţii de siguranţă;
22. Ţine evidenţa dosarelor care au stat la baza încadrării copilului cu dizabilităţi în grad de handi
cap; în acest sens, la nivelul S.E.C. se realizează un registru propriu.
23. Asigură implementarea Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice.
24. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Serviciul Asistenţă Maternală este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi este condus de un şef serviciu.

A) Atribuţii cu privire la atestarea şi monitorizarea activităţii asistentului maternal 
profesionist:

Recrutează/identifică, evaluează şi formează persoanele care doresc să devină asistenţi 
maternali profesionişti în cadrul reţelei locale organizate de către instituţie; totodată 
monitorizează, lunar sau ori de câte ori este nevoie, activitatea asistenţilor maternali angajaţi.

1. Oferă informaţii cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană 
pentru a putea fi atestată ca asistent maternal, etapele procedurii de evaluare a acesteia şi actele 
necesare pentru întocmirea dosarului;

2. Verifică şi întocmeşte dosarul persoanei potenţial asistent maternal profesionist;
3. Efectuează minim şase vizite, la domiciliul persoanei care solicită să devină asistent 

maternal profesionist, pentru a evalua capacitatea acestuia de a oferi îngrijire potrivită copilului 
care are nevoie de o măsură de protecţie specială, întocmind rapoarte după fiecare vizită realizată;

4. Evaluează psihologic atât solicitantul cât şi membrii familiei cu care locuieşte pentru 
determinarea profilului psihologic;

5. Verifică veridicitatea documentelor ataşate dosarului întocmit pentru evaluarea iniţială a 
solicitantului;

6. întocm eşte raportul intermediar de evaluare a persoanei care a solicitat să devină 
asistent maternal profesionist;

7. Organizează şi susţine/contractează cursuri de formare iniţială profesională a persoanelor 
evaluate şi selectate, care urmează să fie atestate ca asistenţi maternali profesionişti;

8. întocm eşte dosarul şi raportul final de evaluare a capacităţii persoanelor care au depus 
cerere de atestare ca asistent maternal profesionist şi îl înaintează Comisiei pentru Protecţia 
Copilului Sector 3;

9. Prezintă în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 3 dosarul cu propunerea de 
atestare a persoanei evaluate pentru profesia de asistent maternal profesionist;

10. Asigură asistentului maternal profesionist angajat al instituţiei sprijin profesional, 
informaţii şi consiliere pentru o îngrijire de calitate a copilului plasat, monitorizează activitatea

Secţiunea V
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acestuia prin intermediul managerului de caz amp/personal de specialitate cu responsabilităţi în 
monitorizarea asistenţilor maternali desemnat în acest sens;

11. Evaluează anual activitatea fiecărui asistent maternal profesionist angajat al instituţiei, 
prezentând Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 3 concluziile raportului întocmit de asistentul 
social desemnat şi prezentând comisiei atât starea medicală a asistentului maternal cât şi cea a 
persoanelor cu care acesta domiciliază;

12. Evaluează asistentul maternal, solicită acestuia documentaţia specifică şi întocmeşte 
raportul privind reatestarea profesională a acestuia şi înaintează dosarul Comisiei pentru Protecţia 
Copilului;

13. Efectuează lunar vizite la domiciliul asistentului maternal profesionist şi întocmeşte 
rapoarte privind monitorizarea activităţii desfăşurate de către acesta;

14. Evaluează anual profilul psihologic şi capacitatea parentală a asistenţilor maternali;
15. întocmeşte anual fişa de evaluare a activităţii asistentului maternal şi propune cursuri de 

formare profesională continuă, în funcţie de nevoile identificate;
16. Participă la întocmirea planului anual de formare/instruire/informare a asistenţilor 

maternali şi asigură organizarea şi susţinerea acestor sesiuni de formare/instruire/informare 
conform standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiiilor 
din sistemul de protecţie specială şi programei analitice de formare profesională a asistenţilor 
maternali;

17. Informează asistentul maternal profesionist asupra procedurilor ce vor fi urmate în cazul 
suspiciunilor de abuz, neglijare sau alte plângeri făcute împotriva lui, precum şi sprijinul disponibil 
în astfel de situaţii.

18. în cazul în care asistentul maternal nu îşi îndeplineşte obligaţiile cuprinse în fişa postului, 
se întocmeşte raportul privind retragerea/suspendarea atestatului asistentului maternal 
profesionist şi se înaintează dosarui Comisiei pentru Protecţia Copilului;

19. întocmeşte documentaţia specifică privind garaţiiie morale şi materiale ale asistentului 
maternal în vederea dispunerii unei măsuri speciale pentru copil, la asistent maternal, de către 
instanţa de judecată;

20. întocmeşte planul de activitate pentru asistentul maternal cu privire la copilul aflat în 
plasament;

21. Participă, alături de membrii echipei pluridisciplinară, la întâlnirile de revizuire PIP;
22. Participă la procesul de identificare/selectare a unui asistent maternal, potrivit nevoilor 

copilului pentru care urmează să se dispună o măsură de protecţie;
23. în situaţia Convenţiilor de colaborare cu alte sectoare/judeţe privind reatestarea 

profesională a asistenţilor maternali angajaţi de aceste instituţii, asistentul social verifică 
documentaţia existentă la dosar, se deplasează la domiciliul asistentului maternal, întocmeşte 
raportul de reatestare şi prezintă propunerile respective în Comisia pentru Protecţia Copilului 
sector 3;

24. în situaţia Convenţiilor de colaborare cu alte sectoare/judeţe privind 
recrutarea/identificarea, evaluarea şi formarea persoanele care doresc să devină asistenţi 
maternali profesionişti în cadrul reţelei locale organizate de către instituţie se asigură respectarea 
obligaţiilor prevăzute în convenţie.

B) Atribuţii cu privire la copilul faţă de care se va dispune/s-a dispus o măsură de protecţie
specială la asistentul maternal profesionist:
1. Pentru fiecare copil care va fi plasat la un asistent maternal se va desemna un manager de 

caz care va asigura respectarea drepturilor acestuia, îngrijirea adecvată, protecţia şi dezvol
tarea sa, precum şi atingerea obiectivelor prevăzute în planul individualizat de protecţie;

2. Managerul de caz, împreună cu specialiştii din echipa pluridisciplinară, realizează evaluarea 
comprehensivă a nevoilor copilului (înainte de dispunerea măsurii de protecţie -  plasament 
la asistent maternal): anchetă socială, evaluare psihologică, adrese către alte instituţii, alte 
investigaţii în funcţie de specificul cazului;

3. Managerul de caz participă la procesul de identificare a unui asistent maternal, potrivit ne
voilor copilului şi stabileşte planul de acomodare a acestuia cu AMP;
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4. Managerul de caz participă la procesul de potrivire dintre copil şi asistentul maternal astfel 
încât măsura de ocrotire să satisfacă nevoile şi preferinţele copilului şi întocmeşte rapoarte 
în urma întâlnirilor dintre copil şi AMP;

5. Informează copilul (în funcţie de capacitatea sa de înţelegere şi gradul său de maturitate) 
privind asistentul maternal la care va fi dat în plasament şi solicită acordul scris al copilului 
pentru dispunerea măsurii de protecţie (dacă a ămplinit vârsta de 10 ani);

6. Instruieşte asistentul maternal profesionist cu privire la nevoile copilului înainte de pla
sarea acestuia şi solicită declaraţia scrisă a acestuia privind dispunerea măsurii de protecţie 
pentru copil la domiciliul său;

7. Managerul de caz întocmeşte dosarul copilului şi susţine propunerea de dispunere a 
măsurii de protecţie pentru copil în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului sector 3;

8. Organizează şi susţine sesiunile de informare/instruire conform standardelor minime de 
calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiiilor din sistemul de protecţie 
specială;

9. Managerul de caz întocmeşte şi comunică părţilor implicate convenţia de plasament, după 
dispunerea măsurii de protecţie, convenţia fiind anexă la contractul individual de muncă al 
AMP;

10. Managerul de caz revizuieşte convenţia de plasament ori de câte ori este cazul;
11. Solicită asistentului maternal declaraţie privind confidenţialitatea datelor copilului;
12. Managerul de caz întocmeşte programul de acomodare a copilului în familia asistentului 

maternal şi urmăreşte gradul de integrare în familie a acestuia;
13. Managerul de caz convoacă membrii echipei pluridisciplinare în vederea întocmirii Planului 

Individualizat de Protecţie pentru copilul plasat la asistent maternal profesionist, stabilind 
obiectivele şi finalitatea acestuia;

14. Revizuieşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie Planul Individualizat de Protecţie, re
spectând etapele managementului de caz;

15. Menţine reiaţia cu membrii familiei copilului plasat la asistent maternal în vederea păs- 
trării/dezvoltării relaţiilor de ataşament dintre aceştia;

15. Stabileşte, participă la vizitele dintre copil şi membrii familiei naturale/persoane faţă de 
care a dezvoltat relaţii de ataşament şi întocmeşte rapoarte după fiecare întâlnire.

17. Trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, organizează întâlniri cu membrii echipei pluridis
ciplinare şi realizează evaluarea măsurii de protecţie a copilului plasat la asistent maternal 
profesionist;

18. Stabileşte împreună cu membrii echipei pluridisciplinare modalităţile prin care se vor re
aliza menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor copilului cu familia şi alte persoane relevante pen
tru viaţa acestuia;

19. întocm eşte şi transmite solicitări către alte instituţii, în vederea reevaluării situaţiei sociale, 
medicale, educaţională a copilului pentru care a fost dispusă o măsură de protecţie specială 
la asistent maternal profesionist;

20. Realizează evaluarea psihologică a copilului şi întocmeşte rapoartele deevaluare;
21. întocm eşte trimestrial fişele de evaluare: socială, educaţională, psihologică şi medicală;
22. Actualizează dosarul copilului plasat la asistent maternal şi verifică veridicitatea docum en

telor;
23. Trimestrial este întocmit raportul privind evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale sau sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit, acest raport fiind 
prezentat în cadrul Comisiei pentru Protecţia Copilului Sector 3;

24. Participă la audierile copilului citat de către instanţa de judecată şi asigură consilierea 
acestuia;

25. Consiliază psihologic copilul plasat la asistent maternal;
26. Efectuează anchete sociale la domiciliul părinţilor sau rudelor până la gradul IV inclusiv, 

redactează rapoartele de anchetă socială;
27. Elaborează programele de intervenţie specifică, în funcţie de obiectivele stabilite în planul 

individualizat de protecţie şi nevoile copilului;
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28. Asigură implementarea programelor de intervenţie specifică şi întocmeşte rapoarte de 
im plem entare;

29. Participă la vizitele dintre copil şi familie sau alte persoane importante pentru menţinerea 
relaţiilor familiale sau de ataşament;

30. Evaluează semestrial modul în care copilul este influenţat de întâlnirea cu părinţii din punct 
de vedere emoţional, comportamental şi psihic;

31. Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor 
persoane importante pentru copil şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile 
identificate;

32. Evaluează şi consiliază familia în vederea finalizării procesului de reintegrare/integrare a 
copilului care beneficiază de măsura plasamentului la asistent maternal profesionist;

33. Consiliază şi evaluează copilul care beneficiază de măsura plasamentului la asistent 
maternal profesionist în vederea reintegrării/integrării în familia naturală;

34. Menţine relaţia cu unităţile de învăţământ preşcolar/şcolar şi se asigură de evoluţia 
favorabilă a copilului în plan şcolar cât şi comportamental;

35. Menţine relaţia cu unităţile medicale unde este înscris copilul şi se asigură că acesta 
beneficiază de servicii şi tratamente medicale care să menţină starea de sănătate a 
copilului în parametrii optimi unei dezvoltări armonioase;

36. Verifică documentele justificative, întocm eşte deconturile şi distribuie asistenţilor 
maternali banii cheltuiţi în vederea asigurării stării de sănătate şi confort socio-afectiv a 
copiilor;

37. Asigură îngrijirea medicală a copilului plasat la asistentul maternal profesionist, prin 
înscrierea acestuia la un medic de familie sau colaborează, în funcţie de problemele 
medicale ale copilului, cu specialişti în domeniul medical;

38. Informează şi pregăteşte copilul pentru a participa la luarea deciziilor privind sănătatea sa, 
în funcţie de vârsta şi nivelul de înţelegere a acestuia;

39. întocm eşte, verifică şi transmite dosarul Serviciului Adopţii pentru deschiderea procedurii 
adopţiei naţionale a copilului plasat la asistent maternal;

40. Evaluează şi consiliază psihologic copilul (trimestrial sau ori de câte ori este nevoie) în 
vederea monitorizării evoluţiei copilului privind achiziţionarea deprinderilor de viaţa 
independentă;

41. Elaborează pianul de integrare/reintegrare socială, consultă şi informează copilul cu privire 
la conţinutul acestui plan şi consemnează in rapoartele trimestriale demersurile realizate;

42. Managerul de caz consemnează aspecteie/situaţiile prevăzute de standardele minime de 
calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiiilor din sistemul de protecţie 
specială în registrele existente la nivelul serviciului.

43. Trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, efectuează vizite de monitorizare a evoluţiei 
copilului la domiciliul acestuia şi întocm eşte rapoarte după fiecare vizită;

44. în funcţie de finalitatea PIP, realizează demersurile prevăzute de Procedurile Operaţionale 
aplicabile personalului angajat în cadrul Serviciului Asistenţă Maternală.

C)Alte atribuţii;
1 Colaborează cu celelalte compartimente sau servicii din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i 
revin;

2. întocmeşte şi transmite trimestrial către ANPIS documentaţia necesară (rapoarte de 
monitrorizare trimestrială) în vederea efectuării plăţilor privind alocaţia de plasament 
acordată copilului plasat la asistent maternal profesionist;

3. întocm eşte planificarea anuală a concediilor de odihnă pentru personalul angajat în cadrul 
serviciului;

4. însoţeşte şi supraveghează copiii plasaţi la asistenţi maternali profesionişti care participă în 
taberele organizate de către instituţie;

5. întocmeşte şi actualizează baza de date atât a copiilor plasaţi la asistent maternal 
profesionist cât şi a asistenţilor maternali profesionişti;
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6. întocmeşte atât referatele de achiziţie a serviciilor medicale necesare pentru evaluarea 
anuală sau reatestarea profesională a asistenţilor maternali profesionişti cât şi caietul de 
sracini şi le transmite Serviciului Achiziţii Publice şi Contracte;

7. Colaborează cu instituţiile medicale contractate pentru efectuarea analizelor medicale ale 
asistenţilor maternali şi aparţinătorilor acestora în vederea programării şi preluării 
rezultatelor investigaţiilor medicale conform H.G. nr.355-2007 privind supravegherea 
sănătăţii lucrătorilor, actualizată;

8. Verifică documentele fiscale, avizează plata şi întocmeşte documentaţia internă pentru 
efectuarea plăţilor serviciilor contractate de instituţie pentru asigurarea activităţii 
serviciului, conform standardelor minime de calitate;

9. întocm eşte atât Fişa lunară cât şi Fişa trimestrială de monitorizare a activităţii de protecţie 
şi promovare a drepturilor copilului şi o comunică Serviciului Monitorizare, Analiză 
Statistică;

10. Elaborează raportul anual al activităţii Serviciului Asistenţă Maternală şi îl comunică 
Serviciului Monitorizare, Analiză Statistică;

11. întocmeşte Fişele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare angajat;
12. Operează documentaţia repartizată prin programul CID -  sistem informatic integrat pentru 

managementul situaţiei documentelor;
13. Efectuează instruirea individuală periodică privind sănătatea şi securitatea în muncă a 

angajaţilor din cadrul serviciului Asistenţă Maternală, conform planificării anuale;
14. Colaborează cu organizaţiile non-guvernamentale pentru desfăşurarea unor activităţi 

instructiv-educative, sportive, de dezvoltare personală, etc., în beneficiul copiilor plasaţi la 
asistent maternal profesionist;

15. Participă şi asigură suportul pentru desfăşurarea în condiţii optime a programului de 
practica a studenţilor de la Facultatea de Asistenţa Socială sau/şi Facultatea de Psihologie, 
conform parteneriatelor încheiate de instituţie;

16. Realizează planul anual de formare a asistenţilor maternali conform prevederilor 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiiilor 
din sistemul de protecţie specială şi programei analitice de formare profesională a 
asistenţilor maternali;

17. Participă la cursurile de formare profesională continuă, aprobate de către conducerea 
instituţiei;

18. înregistrează şi păstrează documentele în mod adecvat, în condiţiile legii, astfel încât 
acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de cei în drept;

19. Elaborează şi actualizează Procedurile Operaţionale conform legislaţiei în vigoare;
20. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 

răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
21. Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea 

instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
22. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General a l Guvernului nr. 600/2018 pentru 

aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, la nivelul compartimentului;

23. Asigură respectarea şi implementarea Regulamentului UE/679/2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date;

24. Realizează pregătirea şî predarea documentelor din cadrul serviciului pentru arhivarea 
acestora.

Centrul de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului este un compartiment în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Sociali şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv

Secţiunea VI
Centrul de Sprijin pentru Prevenirea Abandonului
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al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului, este condus de un şef centru şi are următoarele  
atribuţii.

1. Asigură, cu sprijinul Departamentului Economic din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, funcţionalitatea "Centrelor de Zi" 
înfiinţate în cadrul şcolilor prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 3;

2. Oferă servicii elevilor cu vârsta între 6-16 ani, venind în sprijinul familiei pentru 
prevenirea abandonului şcolar;

3. Complementar, pe lângă activitatea desfăşurată de către consilierii şcolari, asigură 
consilierea psiho-sociala atât a copilului cât şi a familiei/reprezentantului legal pentru 
prevenirea abandonului şcolar şî scăderea ratei absenteismului;

4. încheie contractul cu părinţii sau reprezentantul legal al copilului admis în cadrul 
"Centrului de Zi"din şcoală, pentru serviciul acordat;

5. Elaborează programul specializat de intervenţie pentru copiii admişi în "Centrele de 
Zi" din cadrul şcolilor gimnaziale ;

6. în cadrul "Centrelor de Zi" se oferă copiilor atât activităţi de efectuare a temelor (prin 
pedagogul angajat al unităţii de învăţământ) cât şi activităţi recreative şi de socializare, 
orientare şcolară şi profesională, consiliere psihologică (prin activitatea asistenţilor 
sociali şi a psihologului din cadrul serviciului);

7. Iniţiază şi desfăşoară programe şi parteneriate de reinserţie socială/ reintegrare şcolară 
pentru copii;

8. Se implică/colaborează în programe comune cu ONG-urile partenere ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 privind oferirea de servicii 
de dezvoltare a abilităţilor parentale;

9. Dezvoltă programul "Şcoala pentru părinţi" şi pregăteşte temele de dezbatere în 
funcţie de nevoile identificate la părinţi şi copii,atât pentru copii din "Centrele de Zi", 
cât şi pentru copii din grădiniţe pentru care se suportă de către Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 plata contribuţiei zilnice;

10. Implică părinţii în dezvoltarea educaţională şi socială a copiilor, încercând să dezvolte 
competenţele parentale ale acestora;

11. Prezintă Comisiei de Acordare a ajutoarelor de urgenţă şi a prestaţiilor excepţionale 
propunerea privind acordarea de prestaţii excepţionale;

12. întreprinde demersurile necesare şi colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 sau alte instituţii în 
vederea implementării prevederilor planului de servicii privind acordarea prestaţiilor 
excepţionale pentru copii,precum si a prevederilor planului de servicii pentru familiile 
pentru care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 
suportă plata contribuţiei zilnice pentru copilul/copiii care frecventează grădiniţele de 
pe raza Sectorului 3 ;

13. Colaborează cu responsabilul de caz şi înaintează rapoarte periodice privind modul în 
care este implementat planul de servicii privind acordarea de prestaţii excepţionale;

14. Asigură derularea activităţilor de monitorizare după data de acordare de prestaţii 
excepţionale pentru copii, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni, informând în scris 
responsabilul de caz prevenire cel puţin odată pe iună sau ori de câte ori este nevoie;

15. Asigură activităţile de monitorizare a familiilor care sunt sprijinite prin plata 
contribuţiei zilnice la grădiniţele de pe raza sectorului 3, în vederea implementării 
prevederilor planului de servicii;

16. Asigură activităţile de monitorizare a familiilor care sunt sprijinite prin plata 
contribuţiei zilnice la grădiniţele de pe raza sectorului 3, în vederea implementării 
prevederilor planului de servicii;

17. Sprijină şi asistă părinţii în identificarea unui loc de muncă sau a unui curs de 
califica re/şcolarizare;

18. Iniţiază şi derulează colaborări cu ALOFM Sector 3 în vederea identificării unor locuri de 
muncă corespunzătoare calificării părinţilor;



19. Distribuie lapte praf în cadrul Programului PN V.l.lntervenţia 1 -'P ro fila xia  distrofiei la 
copiii cu vârsta cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte m atern prin  
adm inistrare de lapte p ra f' derulat de M inisterul Sănătăţii conform legii 321/2001 ş i 
Ordinul 1253/2006 pentru aprobarea Norm elor M etodologice de aplicare a Legii 
nr.321/2001, a M inisterului Sănătăţii şi M inisterul Adm inistraţiei ş i Internelor.

20. Monitorizează şi intocmeşte raportul de ancheta socială pentru copiii cu părinţi plecaţi 
în străinătate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) din Ordinul ANPDC nr. 219 / 
2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt 
lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 
străinătate,completată cu procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire 
a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot 
beneficia

21. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

22. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea 
instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

23. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;

24. Asigură implementarea Ordinului Secretariatului General a l Guvernului nr. 600/2018 
pentru aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, la nivelul compartimentului.

25. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei 
interne în vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea VII
Complexul de Servicii „Noi Orizonturi"

Complexul de Servicii „Noi Orizonturi" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al 
Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului, este condus de un şef centru şi este structurat pe 
două componente:

Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial
Centrul de Integrare Socio-Profesională a Tinerilor peste 18 ani

Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial
Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial funcţionează în imobilele prevăzute în 

prezentul regulament, sediul administrativ fiind la adresa str. Onisifor Ghibu nr. 8, bl. 02 9, sc. 4, ap. 
42, sector 3, Bucureşti şi are următoarele atribuţii:

1. Asigură găzduire, îngrijire, educaţie informală, dezvoltare de deprinderi de viaţă 
independentă şi pregătire în vederea reintegrării familiale sau integrării socio- 
profesionale pentru copiii faţă de care s-a dispus o măsură de protecţie specială în 
apartamentele de tip familial;

2. Elaborează programele de intervenţie specifică (P.I.S.), în colaborare cu managerii de 
caz, în funcţie de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecţie şi nevoile 
copilului. Programele de intervenţie specifică sunt întocmite de către responsabilii de 
P.I.S. - uri (inspector de specialitate, referent, cadru medical, asistent social, psiholog, 
etc.);

3. Asigură implementarea program elor de intervenţie specifică şi întocmeşte rapoarte 
care vor fi înaintate managerului de caz;

4. Monitorizează implementarea programului de intervenţie specifică pentru reintegrare 
familială şi transmite rapoartele periodice de monitorizare managerului de caz;
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5. Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor 
persoane importante pentru copil şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile 
Identificate;

6. Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării 
în mediul său familial;

7. Evaluează copilul şi familia în vederea planificării procesului de reintegrare, a copilului 
protejat în apartamente, în familia naturală;

8. Pregăteşte copilul protejat în apartamentele de tip familial în vederea reintegrării în 
familia naturală;

9. Pregăteşte familia naturală în vederea reintegrării copilului în familie;
10. Pregăteşte persoanele importante pentru copil pentru a sprijini copilul în procesul de 

reintegrare în familie;
11. Efectuează demersuri pentru obţinerea actelor de identitate pentru copiii care 

beneficiază de o măsură de protecţie în apartamentele de tip familial;
12. Reprezintă copiii din apartamentele de tip familial în relaţia cu şcoala, medicul de 

familie, poliţia etc;
13. întocmeşte documentaţia necesară în vederea reintegrării copilului în familia naturală 

şi o transmite managerului de caz;
14. Colaborează cu Serviciul Management de Caz pe toată durata procesului de acordare a 

serviciilor şi reintegrare a copilului în familia naturală;
15. Dezvoltă programe pentru copiii din apartamentele de tip familial, în care este 

implicată şi comunitatea;
16. Colaborează cu Serviciul M anagement de Caz în vederea întocmirii planului post- 

servicii pentru copiii/tinerii cărora le-a încetat măsura de protecţie specială;
17. Monitorizează implementarea planului post-servicii şi înaintează rapoarte de 

monitorizare Serviciului Management de Caz;
18. Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;

în cadrul centrului funcţionează următoarele apartamente:
1) Apartamentul "Curcubeul", B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 13, bl. 10, sc. A, et. 7, ap. 26, capacitate 
8 locuri;
2) Apartamentul "Dumbrava", str. Gura Vadului nr. 4, bl. G25, sc. B, et. 4, ap. 20, capacitate 8 
locuri;
3) Apartamentul "Floare Albastră", str. Prevederii nr. 4, bl. D8, sc. 1, et. 5, ap. 34, capacitate 8 
locuri;
4) Apartamentul "Ciocârlia", str. L.Rebreanu nr. 32C, bl. PM72, sc. 1, et. 1, ap. 10, capacitate 8 
locuri;
5) Apartamentul "Corsarul", str. Mizil nr.5, bl. G18, sc. E, et. 3, ap. 47, capacitate 8 locuri;
6) Apartamentul "Viitorul", Aleea Giurgeni nr. 13-17, bl. FIO, sc. 2, parter, ap. 12, capacitate 8 
locuri;
7) Apartamentul "Ţăndărică", Aleea Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 2, et. 3, ap. 26, capacitate 6 locuri;
8) Apartamentul "Floarea Soarelui", str. Schitului nr. 16, bl. 43, sc. 2, et. 7, ap. 93, capacitate 6 
locuri;
9) Apartamentul "Privighetoarea", Aleea Giurgeni nr. 13-17, bl. FIO, sc. 3, parter, ap. 21, 
capacitate 8 locuri;
10) Apartamentul "Floare de Colt", str. Râmnicu Vâlcea nr.30, bl. 15, sc. A, parter, ap. 2, capacitate 
5 locuri;
11) Apartamentul "Rândunica", str. Jean Steriadi nr. 27, bl. L15, sc. 5, et. 10, ap. 217, capacitate 5 
locuri;
12) Apartamentul " Phoenix", str. Răcari nr. 55, bl. 71, sc. 1, et. 1, ap. 5, capacitate 5 locuri;
13) Apartamentul "Harap Alb", str. Gura lalomiţei nr. 7, bl. 8, sc. 4, et. 10, ap. 176, capacitate 5 
locuri;
14) Apartamentul "Primăvara", str. L. Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. A, et. 3, ap. 16, capacitate 5 
locuri;
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15) Apartamentul "Arlechino", str. Plt. Marin Pazon, nr.4, bl. G28, sc.E, et.4, ap.49, capacitate 8 
locuri;
16) Apartamentul "Buburuza", str. Feteşti nr. 4, bl. F5, sc. B, et. 4, ap. 30, capacitate 5 locuri;
17) Apartamentul "Albinuţa", str. Gura lalomîţei nr. 7, bl. 8, sc. 1, et. 6, ap. 27, capacitate 5 locuri;
18) Apartamentul "Lăcrămioara", str. Gura lalomiţei nr. 7, bl. 8, sc. 4, et. 6, ap. 157, capacitate 5 
locuri;
19) Apartamentul "Speranţa", str. Lunca Moldovei n r.l, bl. B4, sc. A, et. 10, ap. 44, capacitate 5 
locuri;
20) Apartamentul " Brăduţ", Drumul Gura Vadului nr. 2, bl. G27, sc. A, et. 2, ap. 5,capacitate 8
locuri;
21) Sediul administrativ, str. Onisifor Ghibu nr. 8, bl. 029, sc. 4, ap. 42.

Centrul de integrare Socio-Profesională a Tinerilor peste 18 ani
Centrul de Integrare Socio-Profesională a Tinerilor peste 18 ani, funcţionează în imobilele 

prevăzute în prezentul regulament, sediul administrativ fiind la adresa din Str. Răcari nr. 16, BI.44A, 
sc.A, parter, apt. 3, Bucureşti si are următoarele atribuţii:

A) Atribuţii în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor cu capacitate deplină de exerciţiu, 
care continuă studiile într-o formă de învăţământ de zi şi au solicitat să beneficieze în continuare de 
o măsură de protecţie specială:
1. Aduce la îndeplinire hotărârile Comisiei prin care s-a dispus prelungirea măsurii de protecţie 

specială acordată tinerilor, într-unul din apartamentele sociale (locuinţa temporară) ale 
serviciului;

2. Desemnează pentru fiecare tânăr pentru care se menţine măsura de protecţie în cadrul 
serviciului un responsabil de caz care va asigura elaborarea şi implementarea programelor de
intervenţie specifică;

3. Asigură un mediu de viaţă corespunzător dezvoltării fizice şi psihice în cadrul apartamentelor 
sociale, pentru tinerii care au ca finalitate PIP integrarea socioprofesională şi pentru care a fost 
prelungită măsura de protecţie specială;

4. Monitorizează modul de implementare a programelor de intervenţie specifică, pentru tinerii 
din cadrul apartamentelor sociale şi transmite trimestrial, sau de câte ori este cazul, rapoarte 
managerului de caz;

5. Asigură autonomia fiecărei persoane, încurajează comunicarea interpersonală, educaţie privind 
sănătatea şi igiena personală;

6. Asigură activităţile educativ-culturale şi sociale ale tinerilor beneficiari ai programului;
7. Acordă următoarele tipuri de consiliere psihologică tinerilor din program: informaţională, 

educaţională, de dezvoltare personală, suportiva, vocaţională;
8. Sprijină tinerii din evidenţa serviciului în vederea asigurării continuităţii studiilor;
9. Sprijină tinerii în sensul dezvoltării aptitudinilor pentru prestarea activităţilor utile unei 

societăţi în schimbare prin calificarea în diverse meserii.
10. Asigură continuarea etapelor formării deprinderilor de viaţa independentă, etape care au fost 

iniţiate în cadrul serviciilor de tip rezidenţial;
11. Participă, prin specialiştii serviciului sau prin intermediul responsabilului de caz, la întâlnirile 

periodice organizate de managerul de caz;
12. Informează tinerii a căror măsură de protecţie specială urmează să înceteze, că pot beneficia 

de ajutor de urgenţă pentru plata chiriei, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local sector 
3, ca alternativă la locuinţa socială sau ca sprijin pentru prevenirea marginalizării sociale, după 
încheierea perioadei de rezidenţă în locuinţa temporară.

13. Elaborează împreună cu managerul de caz şi beneficiarul proiectul planului personalizat de 
integrare socio-profesională pentru tinerii cărora urmează să le înceteze măsura de protecţie 
specială;

14. Raportează periodic managerului de caz situaţia locurilor disponibile din apartamente şi 
participă la şedinţele de caz care stabilesc apartamentul în care fiecare tânăr va locui temporar;
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15. Se asigură, împreună cu managerul de caz, ca fiecare tânăr care urmează să locuiască temporar 
în apartamentul serviciului, a fost informat şi a fost pregătit pentru această etapă;

B) Atribuţii în vederea integrării socio-profesionale a tinerilor care au dobândit capacitate deplină 
de exerciţiu şi au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu 
au posibilitatea revenirii în propria familie, confruntându-se cu riscul excluderii sociale:
1. Pentru fiecare tânăr va desemna o persoană de referinţă, care va întocmi dosarul şi va 
prezenta propunerea Directorului General, în vederea emiterii dispoziţiei;
2. întocm eşte contractul de servicii, în baza proiectului planului personalizat de integrare socio- 
profesională;
3. Elaborează împreună cu tânărul planul personalizat de integrare socio-profesională;
4. Consiliază profesional tinerii în vederea calificării în meserii actuale şi pentru recalificarea celor 
care au o meserie, dar care nu este adecvată cererii de pe piaţa muncii;
5. Oferă suport în găsirea şi păstrarea locului de muncă;
6. Susţine activităţile dezvoltate în locuinţa temporară (apartamentele sociale) în care au 
posibilitatea exercitării autonomiei în toate aspectele vieţii private (autogospodărire, folosirea 
timpului liber şi a banilor personali, etc.);
7. Asigură accesul la informaţii privind oportunităţile referitoare la tineri, prin crearea şi 
actualizarea bazelor de date;
8. Prezintă modele pozitive de referinţă din comunitate în ceea ce priveşte reuşita în profesie, 
familie, etc;
9. Asigură suport pentru regăsirea şi reconcilierea cu familia naturală;
10. Susţine tinerii în scopul clarificării situaţiei lor juridico-sociale;
11. Elaborează instrumente şi materiale pentru identificarea şi lucrul cu problemele tinerilor;
12. Organizează activităţi cultural-educative şi de recreere cu tinerii beneficiari ai programului;
13. Desfăşoară activităţi de socializare;
14. Monitorizează implementarea planului personalizat de integrare socio-profesională şi 
înaintează rapoarte de monitorizare Serviciului M anagement de Caz;
15. Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;
în cadrul Centrului funcţionează următoarele apartamente sociale:

a) Apartamentul „ Alfa" , str. Râmnicu Vâlcea nr. 31, bl. 17A, ap. 29, sc. 1, et. 5, cu o capacitate 
de 6 locuri;
b) Apartamentul „Colibri", str. Jean Alexandru Steriadi nr. 2, bl. G4, Ap. 51 sc. 1, et. 10, cu o 
capacitate de 4  locuri;
c) Apartamentul „Selena", str. Poştaşului nr. 6, bl. 9, Ap. 39 sc. 1, et. 9, cu o capacitate de 4 
locuri;
d) Apartamentul „Vulturul", Al. Fizicienilor nr. 14, bl. 1G, Ap. 44 sc. 1, et. 7, cu o capacitate de 6 
locuri;
e) Apartamentul „Luceafărul", str. Poştaşului nr. 4, bl. 10, Ap. 25 sc. 1, et. 6, cu o capacitate de 6 
locuri;
f) Apartamentul „Arena", str. Sold. Tina Petre nr. 5, bi. L41, Ap. 78, sc. 2, et. 10, cu o capacitate 
de 6 locuri;
g) Apartamentul „Armonia", str. Liviu Rebreanu nr. 32A, bl. PM 70, Ap. 10, sc. 1, et. 1, ap. 10, cu o 
capacitate de 6 locuri;
h) Apartamentul „Pandora", str. Plt. Radu Gheorghe nr. 3, bl. 11, Ap. 35 sc. 1, et. 8, cu o 
capacitate de 6 locuri;
i) Apartamentul „Iris", Aleea Buhuşi nr. 1, Bl. 4, Ap.127 sc. 3, et.3, cu o capacitate de 4 locuri;
j) Sediul administrativ -  Str. Răcari nr. 16, BI.44A, sc.A, parter, apt. 3, interfon *3.

Alte atribuţii ale Complexului de Servicii „Noi Orizonturi":
1. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce ii revin
2. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţa copiilor, tinerilor şi familiilor lor, 
inclusiv cu profesioniştii din domeniu
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3. Beneficiază de îndrumare metodologică din partea Serviciului Managementul Calităţii Ser
viciilor Sociale;
4. întocm eşte regulamentul de ordine interioară şi proiectul instituţional şi le prezintă spre apro
bare Directorului General al instituţiei;
5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
6. Asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde pentru modul de îndeplinire a 
sarcinilor în faţa superiorilor.
7. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice
8. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter per
sonal şi libera circulaţie a acestor date

Complexul de Servicii "Pistruiatul", funcţionează în imobilul situat în str, Nită Elinescu nr.64; 
Complexul de Servicii "Pistruiatul"este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi este condus de un şef centru.

Acesta are două componente:
Componenta Rezidenţiala, funcţionează în imobilului situat în str. Nită Elinescu nr.64 şi are o 

capacitate de 12 locuri;
Componentă de Supraveghere şi Monitorizare a Copilului Delicvent, funcţionează în 

imobilului situat în str. Nită Elinescu nr.64;
Atribuţii Principale în cadrul Complexului de Servicii "Pistruiatul":

1. Oferă servicii de tip rezidenţial, supraveghere şi monitorizare, copiilor care au săvârşit o faptă 
prevăzută de legea penală şi nu răspund penal precum şi celor cu probleme psiho- 
comporta mentale;
2. Evaluează situaţia copilului care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu 
răspunde penal precum şi celor cu probleme psiho-comportamentaie;
3. întocmeşte dosarul copilului care a săvârşit o faptă de natură penală şi care nu răspunde 
penal, precum şi celor cu probleme psiho-comportamentaie, faţă de care se impune dispunerea 
unei măsuri speciale de protecţie în condiţiile legii şi îl înaintează Serviciului Management de Caz;
4. Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea elaborării planului individualizat de 
protecţie pentru copilului care a săvârşit o faptă de natură penală şi care nu răspunde penal, 
precum şi celor cu probleme psiho-comportamentaie, faţă de care se impune dispunerea unei 
măsuri speciale de protecţie în condiţiile legii;
5. Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea elaborării planurilor de intervenţie 
specifică în vederea implementării obiectivelor stabilite în cuprinsul planului individualizat de 
protecţie şi asigură aducerea acestora la îndeplinire;
6. Asigură îngrijirea, educarea şi supravegherea copilului care a săvârşit o faptă de natură penală, 
dar nu răspunde penal şi pentru care Comisia pentru Protecţia Copilului/instanţa judecătorească a 
dispus pe perioadă determinată, plasamentul in cadrul centrului, în condiţiile legii;
7. Asigură implementarea programelor de intervenţie specifică şi întocmeşte rapoarte care vor fi 
înaintate managerului de c a z ;
8. Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor persoane 
importante pentru copil şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile identificate;
9. Evaluează copilul şi familia în vederea planificării procesului de reintegrare/integrare în familia 
naturală/extinsă a copilului care beneficiază de măsura plasamentului în cadrul centrului;
10. Pregăteşte copilul care beneficiază de măsura plasamentului în vederea reintegrării/integrării 
în familia naturală/extinsă;

Secţiunea VH!
Complex de Servicii "Pistruiatul"
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11. Pregăteşte familia naturală/extinsă în vederea reintegrârii/integrării copilului;
12. Pregăteşte persoanele importante pentru copil pentru a sprijini copilul în procesul de 
reintegrare în familie;
13. Monitorizează implementarea programului de intervenţie specifică pentru 
reintegrare/integrare şi transmite rapoartele periodice de monitorizare managerului de caz 
(Serviciul Management de Caz);
14. Face demersuri pentru obţinerea actelor de identitate pentru copiii care beneficiază de o 
măsură de protecţie în cadrul componentei rezidenţiale;
15. Reprezintă copiii din centru în relaţia cu şcoala, medicul de familie, poliţia;
16. întocmeşte documentaţia necesară în vederea reintegrării/integrării copilului în familia 
naturală şi o transmite Serviciului Management de Caz;
17. Colaborează cu Serviciul Management de Caz pe toată durata procesului de 
reintegrare/integrare a copilului în familia naturală;
18. Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea întocmirii planului de servicii pentru 
copiii/tinerii cărora le-a încetat măsura de protecţie specială;
19. Monitorizează implementarea planului de servicii şi înaintează rapoarte de monitorizare 
Serviciului Management de Caz;
20. în cadrul Componentei de Supraveghere şi Monitorizare asigură supravegherea şi 
monitorizarea, sprijinirea copilului şi a părinţilor/reprezentanţilor legali pentru 
înscrierea/reluarea/frecventarea cursurilor şcolare, înscrierea la un medic de familie/psihiatru, 
consiliere juridică a copilului şi familiei pentru prevenirea recidivei în baza hotărârii Comisiei 
pentru Protecţia Copilului/instanţei de judecată;
21. Monitorizează evoluţia copilului care a săvârşit o faptă de natură penală şi care nu răspunde 
penal, precum şi a celor cu probleme probleme psiho-comportamentaie, faţă de care s-a dispus o 
măsura de protecţie specială, întocmind rapoarte pe care le înaintează managerului de caz;
22. Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea revizuirii planurilor individualizate de 
protecţie şi a planurilor de intervenţie specifică;
23. Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, 
familiei/persoanei de plasament, tutorelui şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile 
identificate ale acestora, în vederea susţinerii acestora şi pentru a asigura reintegrarea socială a 
copilului care a săvârşit o faptă de natură penală şi care nu răspunde penal, precum şi a celor cu 
probleme psiho-comportamentaie;
24. Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;
25. Acordă asistenţă juridică copilului care a săvârşit o faptă de natură penală pe parcursul 
cercetării penale şi a procesului penal;
26. Beneficiază de îndrumare metodologică din partea Serviciului Management de Caz;
27. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
28. Colaborează cu alte servicii de specialitate, alte autorităţi şi instituţii, în vederea rezolvării 
cazurilor complexe, care implică competenţa alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu;
29. Dezvoltă programe de reabilitare a tinerilor delincvenţi, precum şi a celor cu probleme psiho- 
comportamentaie, prin sport şi activităţi recreative;
30. Promovează şi dezvoltă programe de prevenire a delincvenţei juvenile în comunitate;
31. Ţine evidenţa lucrărilor şi documentaţiei în cadrul serviciului, precum şi evidenţa tuturor 
copiilor care au săvârşit o faptă de natură penală şi care nu răspund penai;
32. Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea 
instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
33. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
34. întocmeşte şi implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică 
din partea Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale.
35. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice
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36. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea IX
Centrul de Plasament "Pinocchio"

Centrul de Plasament "Pinocchio", funcţionează în imobilul situat în str. Bonea Marin nr. 2, bl. 
13, parter, sector 3 Bucureşti; Centrul de Plasament "Pinocchio" este un compartiment în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului 
Executiv al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este condus de un şef de centru.

Are o capacitate de 24 de locuri şi îndelineşte următoarele atribuţii:
1. Asigură găzduire şi îngrijire, educaţie, sprijin emoţional, fizic si psihic pentru copiii separaţi, 
temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii măsurii piasamentului de către 
Comisia/instanţa judecătorească;
2. Promovează şi aplică masuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant
3. Elaborează programele de intervenţie specifică, în colaborare cu managerii de caz, în funcţie 
de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecţie şi nevoile copilului. Programele de 
intervenţie specifică sunt întocmite de către responsabilii de P.I.S. - uri {referent, cadru medical, 
inspector de specialitate, psiholog, etc.);
4. Asigură implementarea programelor de intervenţie specifică şi întocmeşte rapoarte care vor fi 
înaintate managerului de c a z ;
5. Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor persoane 
importante pentru copil şi copilului ia alte servicii, în funcţie de nevoile identificate;
6. Evaluează copilul şi familia în vederea planificării procesului de reintegrare/integrare a
copilului care beneficiază de măsura plasamentului în centru în vederea reintegrării/integrării în 
familia naturală; pregăteşte copilul care beneficiază de măsura plasamentului în centru în vederea 
reintegrării/integrării în familia naturală; consiliază familia naturală în vederea
reintegrării/integrării copilului în familie; pregăteşte persoanele importante pentru copil pentru a 
sprijini copilul în procesul de reintegrare în familie;
7. Monitorizează implementarea programului de intervenţie specifică pentru
reintegrare/integrare şi transmite rapoartele periodice de monitorizare Serviciului Management de 
Caz (managerului de caz);
8. Face demersuri pentru obţinerea actelor de identitate pentru copiii care beneficiază de o 
măsură de protecţie în centru;
9. Consiliează şi evaluează psihologic copii care beneficiază de măsură de protectie-plasament in 
cadrul centrului, în funcţie de situaţia existentă.
10. Monitorizează evoluţia copiilor beneficiari
11. Reprezintă copiii din centru în relaţia cu şcoala, medicul de familie, poliţia etc;
12. Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în 
mediui său familial; întocmeşte documentaţia necesară în vederea reintegrării/integrării copilului în 
familia naturală şi o transmite Serviciului Management de Caz; colaborează cu Serviciul 
Management de Caz pe toată durata procesului de reintegrare/integrare a copilului în familia 
naturală;
13. Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea întocmirii planului de servicii pentru 
copiii/tinerii cărora le-a încetat măsura de protecţie specială;
14. Monitorizează implementarea planului de servicii şi înaintează rapoarte de monitorizare 
Serviciului M anagement de Caz;
15. Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;
16. Beneficiază de îndrumare metodologică din partea Serviciului Management de Caz;
17. Dezvoltă programe în care este implicată comunitatea, pentru copiii din Centre.
18. Şeful centrului întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi proiectul instituţional şi le 
prezintă spre aprobare Directorului General al instituţiei;
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19. Şeful centrului întocmeşte metodologia de lucru împreună cu echipa pluridisciplinară 
beneficiind de îndrumare metodologică din partea Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor 
Sociale.
20. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
21. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
22. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
23. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
24. Centrul de Plasament "Pinocchio" funcţionează în imobilul situat în str. Bonea Marin nr. 2, bl. 
13, parter şi are o capacitate de 24 de locuri;
25. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/20Î8 privind aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice
26. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea X
Complex de Servicii "Casa Noastră"

Complexul de Servicii "Casa Noastră", funcţionează în imobilul situat în str. Rotundă nr. 2, 
sector 3 Bucureşti; Complexul de Servicii "Casa Noastră", este un compartiment în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv 
al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este condus de un şef centru. Este structurat pe 
două componente, având o capacitate de 24 de locuri:

a) componenta Adăpost de Zi şi Noapte pentru Copiii Străzii, grupa de vârstă 7-18 ani 
(capacitate - 1 2  locuri);

b) componenta Centru de Primire în Regim de Urgenţă, grupa de vârsta 7-18 ani (capacitate -  
12 locuri);
1. în cadrul Complexului se asigură, cazare, masă, asistenţă medicală, consiliere psihologică şi 
socială.
2. Adăpostul asigură pentru o perioadă determinată de timp, pentru copiii străzii pentru care a 
fost emisă o dispoziţie de admisie de către Directorul General, următoarele servicii : găzduire, 
îngrijire, asistenţă medicală primară, educaţie nonformală, sprijin emoţional şi consiliere, în scopul 
pregătirii revenirii în familie sau în vederea dispunerii unei măsuri speciale de protecţie în cazul în 
care planul de servicii a eşuat.
3. Informează copiii beneficiari ai Complexului cât şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora cu 
privire la serviciile care pot fi oferite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3;
4. Colaborează cu responsabilul de caz prevenire din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială în 
domeniul respectării drepturilor copilului, respectând metoda managementului de caz, în vederea 
planificării activităţilor specifice necesare întocmirii şi implementării planului de servicii pentru 
copiii cu Dispoziţie de admisie în cadrul adăpostului.
5. Asigură tuturor copiilor, fără discriminare, acces atât la serviciile adăpostului cât şi la serviciile 
comunitare în baza planului de servicii întocmit;
6. Asigură consiliere psihologică şi asistenţă socială pentru părinţii copiilor pentru care s-a dispus 
admisia în adăpost;
7. în  cadrul componentei de Plasament în Regim de Urgenţă se asigură copiilor, pentru care s-a 
solicitat prin Ordonanţa Preşedinţială Plasamentul în Regim de Urgenţă sau prin dispunerea măsurii 
de protecţie speciala- Plasament in Regim de Urgenta emisa de către Directorul General al DGASPC 
Sector 3, găzduire, îngrijire, asistenţă medicală primară, educaţie nonformală, sprijin emoţional şi

85



consiliere, în scopul pregătirii reintegrării în familie sau în vederea dispunerii unei alte măsuri 
speciale de protecţie;
8. Asigură copilului un mediu sigur unde să fie protejat de agresor de la data emiterii dispoziţiei 
de plasament în regim de urgenţă;
9. împreună cu managerul de caz elaborează planul individualizat de protecţie;
10. Elaborează programele de intervenţie specifica, în colaborare cu managerii de caz, în funcţie 

de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecţie şi nevoile copilului.
11. Programele de intervenţie specifică sunt întocmite de către responsabilii de P.I.S.-uri 

(educator, cadru medical, inspector de specialitate, psiholog, etc.);
12. Implementează programele de intervenţie specifică şi întocm eşte rapoarte pe care le 

transmite managerului de caz;
13. Şeful centrului întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi Planul Anual de Acţiune pentru 
întreg complexul de servicii şi le prezintă spre aprobare Directorului General ai instituţiei;
14. Şeful centrului întocmeşte metodologia de lucru împreună cu echipa pluridisciplinară 
beneficiind de îndrumare metodologică din partea Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor

15. Şeful Centrului întocmeşte Dispoziţiile de Admisie/Revocare în cadrul componentei Adăpost de 
Zi şi Noapte pe care le supune avizării Serviciului Juridic şi aprobării de către Directorul Executiv al 
Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Directorul General.
16. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
17. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
18. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
19. Personalul din cadrul Complexului de servicii asigură confidenţialitatea lucrărilor şi 
informaţiilor şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
20. Asigură participarea copiilor la activităţi educaţionale, de petrecere a timpului liber, recreere şi 
socializare contribuind astfel la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor 
beneficiari ai Complexului de Servicii "Casa Noastră";
21. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice
22. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Casa de tip Familial "Crinul Alb" este un centru de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi 
neuro-psiho-motorii, cu vârste cuprinse între 0-18 ani, ce face parte din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3, se subordonează Directorului Executiv 
al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este condus de un şef centru.

Casa de tip familial are o capacitate de 12 locuri, funcţionează în imobilul situat în strada Jean 
Steriadi, nr. 40 A, sector 3, Bucureşti şi are următoarele atribuţii:
1. Asigură servicii specifice de găzduire, îngrijire, asistenţă medicală, recuperare, reabilitare, con
siliere psihologică, educaţie informală şi nonformală, dezvoltare a deprinderilor de viaţă inde
pendentă, socializare şi petrecerea timpului liber, pentru copiii cu dizabilităţi, faţă de care comisia 
pentru protecţia copilului/instanţa judecătorească a dispus o măsură de protecţie specială;
2. Elaborează programele de intervenţie specifică, în colaborare cu managerii de caz, în funcţie 
de obiectivele stabilite în planul individualizat de protecţie şi nevoile copilului. Programele de 
intervenţie specifică sunt întocmite de către responsabilii de P.I.S. - uri (educator, asistent medical, 
asistent social, psiholog, etc.);

Sociale.

Secţiunea XI
Casa de tip Familial "Crinul Alb"
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3. Asigură implementarea programelor de intervenţie specifică şi întocmeşte rapoarte care vor fi 
înaintate managerului de caz ;
4. Acordă sprijin, consiliere de specialitate şi facilitează accesul familiei naturale, altor persoane 
importante pentru copil şi copilului la alte servicii, în funcţie de nevoile identificate;
5. Evaluează copilul şi familia în vederea planificării procesului de reintegrare/integrare în familia 
naturală/extinsă a copilului care beneficiază de măsura plasamentului în cadrul casei de tip familial;
6. Pregăteşte copilul care beneficiază de măsura plasamentului în casa de tip familial în vederea 
reintegrării/integrării în familia naturală/extinsă;
7. Pregăteşte familia naturală/extinsă în vederea reintegrării/integrării copilului;
8. Pregăteşte persoanele importante pentru copil pentru a sprijini copilul în procesul de 
reintegrare în familie;
9. Monitorizează implementarea programului de intervenţie specifică pentru 
reintegrare/integrare şi transmite rapoartele periodice de monitorizare managerului de caz 
(Serviciul Management de Caz);
10. Face demersuri pentru obţinerea actelor de identitate pentru copiii care beneficiază de o 
măsură de protecţie în casa de tip familial;
11. Face demersurile necesare in vederea întocmirii dosarului pentru evaluarea complexă şi înca- 
drarea/reîncadrarea în grad de handicap a beneficiarilor Casei de Tip Familial;
12. Face demersurile necesare pentru implementarea planului de planului de abilitare-reabilitare 
pentru copiii cu dizabilităţi, beneficiari ai Casei de Tip Familial;
13. Reprezintă copiii din centru în relaţia cu şcoala, medicul de familie, poliţia;
14. Acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în 
mediul său familial;
15. întocm eşte documentaţia necesară în vederea reintegrării/integrării copilului în familia 
naturală şi o transmite Serviciului Management de Caz;
16. Colaborează cu Serviciul Management de Caz pe toată durata procesului de 
reintegrare/integrare a copilului în familia naturală;
17. Colaborează cu Serviciul Management de Caz în vederea întocmirii planului de servicii pentru 
copiii/tinerii cărora le-a încetat măsura de protecţie specială;
18. Monitorizează implementarea planului de servicii şi înaintează rapoarte de monitorizare  
Serviciului Management de Caz;
19. Propune Serviciului Management de Caz închiderea cazului;
20. Beneficiază de îndrumare metodologică din partea Serviciului Management de Caz;
21. Dezvoltă programe în care este implicată comunitatea, pentru copiii care beneficiază de 
măsuri de protecţie specială în cadrul casei de tip familial;
22. întocmeşte şi implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică 
din partea Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale;
23. Asigură implementarea Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern m anagerial al entităţilor publice.
24. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Centrul de zi "Lizuca" funcţionează în imobilul situat în strada Jean Steriadi nr. 40 A, sector 3, 
Bucureşti. Centrul de zi "Lizuca" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi este condus de un şef centru.

Centrul are o capacitate de 25 locuri şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Asigura pe timpul zilei pentru copii preşcolari cu dizabilităţi activităţi de îngrijire, educaţie 
timpurie centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe 
remedierea timpurie a dificultăţilor/deficienţelor de dezvoltare, activităţi de recreere-socializare,

Secţiunea XII 
Centrul de zi "Lizuca"
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servicii de supraveghere a stării de sănătate, suplimentând îngrijirea şi protecţia pe care aceştia o 
primesc de la părinţi/persoane responsabile.
2. Accesul beneficiarilor se face în baza planului de servicii întocmit de membrii echipei 
multidisciplinare (responsabil de caz, şef-centru, medic, psiholog).
3. Includerea în programul centrului se face prin dispoziţia Directorului General, în baza planului 
de servicii şi a contractului cu familia/reprezentantul legal. Copiii cu dizabilităţi proveniţi din familii 
defavorizate, cu risc crescut de excluziune socială, copiii cu dizabilităţi proveniţi din familii 
monoparentale, copiii cu dizabilităţi proveniţi din familii de etnie romă, vor avea prioritate la 
înscriere.
4. Şeful centrului întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi metodologia de lucru şi le 
prezintă spre aprobare Directorului General al instituţiei;
5. Activitatea centrului este organizată conform planului anual de acţiune, care cuprinde :

a. obiective;
b. activităţi;
c. termene;
d. resursele;
e. persoanele responsabile;
f. indicatori.

6. Echipa multidisciplinară elaborează şi implementează programul personalizat de intervenţie 
pentru fiecare copil inclus în programul centrului.
7. Asigură activităţi de sprijin, consiliere, educaţie parentala, de informare, etc. pentru părinţi sau 
reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.
8. Oferă servicii de asistenţă psihopedagogică; educaţie; abilitare -  reabilitare, recuperare- 
socializare; consiliere şi dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente pentru copii cu dizabilităţi 
complexe, din comunitatea sectorului 3 vizând realizarea unei educaţii eficiente, adaptată 
particularităţilor psihoindividuale ale fiecărei persoane, în vederea dezvoltării deprinderilor sociale, 
a comunicării, a reducerii comportamentelor neadecvate social precum şi dezvoltarea 
abilităţilor/compcrtamentelor pe care aceşti copii ar trebui să le aibe în raport cu vârsta la care se 
află.
9. Pentru copii se oferă următoarele servicii: servicii de recuperare şi educaţionale adaptate 
nevoilor fiecărui beneficiar (în grupuri mici sau individual); întocmeşte evaluări iniţiale şi periodice 
în scopul oferirii serviciilor potrivite nevoilor copilului, prin implicarea activă a familiei acestuia; 
formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă; formarea şi dezvoltarea abilităţilor 
educaţionale; programe personalizate de intervenţie adaptate nevoilor şi posibilităţilor copilului; 
terapie comportamentală; formarea şi organizarea autonomiei personale; consiliere psihologică -  
organizarea de grupuri de suport pentru părinţii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor; evaluare 
comportamentală şi a abilităţilor; susţinerea din punct de vedere informaţional şi emoţionai a 
familiilor beneficiarilor în scopul creşterii calităţii vieţii acestora şi integrării în comunitate; şansa de 
a participa, în raport cu vârsta, situaţia de dependent, etc. la procesul de furnizare a serviciilor 
so cia le ; stimularea psiho-senzorio-motorie (şedinţe de stimulare senzorială desfăşurate în camera 
echipată corespunzător); socializare; activităţi sportive şi recreative; vizite m uzee/teatre; 
organizarea de grupuri de terapie prin arte combinate, transport gratuit la sediul centrului; 
kinetoterapie şi logopedie (conform vârstei şi gradului de dizabilitate, aceste servicii se desfăşoară 
individual, raportul terapeut-beneficiar fiind 1:1)
10. Dezvoltă acţiuni de informare la nivelul comunităţii referitoare la serviciile oferite şi beneficiile 
acestora pentru copil şi familie;
11. Organizează reuniuni generale şi individuale periodic pentru a stabili relaţii de colaborare 
activă cu familiile copiilor care frecventează acest centru;
12. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şî 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
13. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şt familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
14. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
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15. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
16. întocmeşte şi implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică 
din partea Serviciului Managementul Calităţii Serviciilor Sociale;
17. Asigură implementarea Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern m anagerial al entităţilor publice.
18. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea XIII
Centrul de de zi "Micul Prinţ"

Centrul de de zi "Micul Prinţ" funcţionează la etajui 1 al imobilului situat în strada Jean Steriadi 
nr. 40A, sector 3, Bucureşti. Centrul de zi "Micul Prinţ"- " este un compartiment în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv 
al Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este condus de un şef centru.

Centrul are o capacitate de 35 locuri.
Vor funcţiona 5 grupe a câte 7 copii, după cum urmează:

S  1 grupă mică ( pentru sugari), 7 copii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an;
S  3 grupe mijlocii, pentru 21 de copii cu vârsta cuprinsă între 1-2 ani; 
v" 1 grupă mare, pentru 7 copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani.

Centrul de zi "Micul Prinţ"este specializat în creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor 
în vârstă de până la 3 ani.

Misiunea Centrului de zi "Micul Prinţ"este de a asigura servicii de îngrijire, supraveghere a 
copiilor care frecventează centrul şi să dezvolte programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, 
nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.

Beneficiarii serviciilor acordate de Centrul de zi "Micul Prinţ" sunt copiii cetăţenilor cu 
domiciliul sau reşedinţa în sectorul 3 al municipiului Bucureşti, proveniţi din familii defavorizate, cu 
risc crescut de excluziune socială, copiii proveniţi din familii monoparentale, precum şi părinţii şi 
familiile acestora. Copiii proveniţi din familii de etnie romă vor avea prioritate la înscriere, având 
rezervate în acest sens un număr de 7 locuri.

Are următoarele atribuţii:
1. Asigură pe timpul zilei pentru copii antepreşcolari servicii de ingrijireprotecţie şi nutriţie, 
educaţie timpurie centrate pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, 
respectiv pe remedierea timpurie a dificultăţi/deficienţe de dezvoltare, servicii de supraveghere a 
stării de sănătate, servicii complementare pentru copil şi familie, servicii de consiliere, de educaţie 
parentală, de informare.
2. Accesul beneficiarilor se face în baza planului de servicii întocmit de membrii echipei 
multidisciplinare (responsabil de caz, şef-centru, medic, psiholog).
3. Includerea în programul centrului se face prin dispoziţia Directorului General, în baza planului 
de servicii şi a contractului cu familia/reprezentantul legal.
4. Şeful centrului întocmeşte regulamentul de ordine interioară şi metodologia de lucru şi le 
prezintă spre aprobare Directorului General al instituţiei;
5. Activitatea centrului este organizată conform planului anual de acţiune, care cuprinde :
a. obiective;
b. activităţi;
c. termene;
d. resurse;
e. persoane responsabile;
f. indicatori.
6. Echipa multidisciplinară elaborează şi implementează programul personalizat de intervenţie 
pentru fiecare copil inclus în programul centrului.
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7. Asigură activităţi de sprijin, consiliere, educaţie parentală, de informare, etc. pentru părinţi sau 
reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.
8. Dezvoltă acţiuni de informare la nivelul comunităţii referitoare la serviciile oferite şi beneficiile 
acestora pentru copil şi familie;
9. Organizează reuniuni generale şi individuale periodic pentru a stabili relaţii de colaborare 
activă cu familiile copiilor care frecventează acest centru;
10. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;
11. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţă copiilor şi familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
13. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
14. Asigură implementarea Ordinului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern m anagerial al entităţilor publice.
15. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea XIV
Complex de Servicii „BRÂNDUŞA"

Complexul de Servicii „Brânduşa", funcţionează în str. Marin Pazon nr.2B, sector 3 
Bucureşti; Complexul de Servicii „Brânduşa" este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al 
Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi este organizat astfel:

A. Centrul de Zi „Brânduşa", care are în subordine Compartimentul de Recuperare 
Copii cu Dizabilităţi

B. Centrul „Casa Soarelui"
A. Centrul de Zi „BRÂNDUŞA"

Misiunea Centrului de Zi "Brânduşa" este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea 
copiilor cu dizabilităţi fizice sau mentale din sectorul 3, cu încadrare în grad de handicap, prin 
asigurarea, prin cele două compartimente ale sale, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, 
educaţie, abilitare-reabilitare, recuperare, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă etc. pentru copii, iar pentru părinţii/reprezentanţii legali ai acestora - a unor grupuri 
de suport în cadrui cărora să poată obţine atât informaţii, cât şi sprijin pentru problemele lor.
A .l. Centrul de Zi "Brânduşa" oferă servicii socîo-medicale de natura serviciilor conexe astfel:

a. Servicii de zi cu o capacitate de 30 de locuri
b. Servicii de recuperare atât pentru beneficiarii serviciilor de zi, cât şi pentru comunitatea

sectorului 3
a. Serviciile de zi asigură unui număr de 30 de copii, cu vârste cuprinse între 3-12 ani, cu 

încadrare în grad de handicap, domiciliaţi pe raza sectorului 3, programe specializate în vederea 
dezvoltării deprinderilor sociale, a comunicării, reducerea comportamentelor neadecvate social, 
precum şi dezvoltarea abilităţilor/comportamentelor pe care aceşti copii ar trebui să le deţină în 
raport cu vârsta la care se află.

Pentru copii se oferă următoarele servicii:
1. îngrijire pe timpul zilei,
2. Servirea zilnică a mesei de prânz,
3. Programe personalizate de intervenţie adaptate nevoilor şi posibilităţilor copilului cu

tulburări de spectru autist şi copilului cu Sindrom Down sau alte tipuri de dizabilităţi care
necesită programe specifice de terapie ocupaţională.
4. Terapie comportamentală,
5. Formarea şi organizarea autonomiei personale,



6. Evaluare psihologici,
7. Evaluare comportamentală şi a abilităţilor,
8. Stimulare psiho-senzorio-motorie,
9. Kinetoterapie,

10. Logopedie.
Pentru părinţi/reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii 

sunt oferite următoarele servicii:
1. Consiliere,
2. Grupuri educaţionale şi de suport,
3. Consiliere parentală.
b. Serviciile de recuperare asigură beneficiarilor cu vârste cuprinse între 0 - 1 8  ani 

următoarele:
1. servicii de recuperare (kinetoterapie, electroterapie, terapie ocupaţională, masaj) 
copiilor cu încadrare în grad de handicap în baza planului de abilitare/reabilitare emis de 
SEC şi a planului de recuperare întocmit de medicul centrului;
2. servicii de recuperare copiilor care nu sunt încadraţi în grad de handicap, dar asupra 
cărora a fost instituită măsură de protecţie specială şi prezintă deficienţe uşoare specifice 
(tulburări de statică vertebrală, sechele de rahitism sau posttraumatice, etc), în baza 
planului de recuperare întocmit de medicul centrului;
3. activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi 
pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu dizabilităţi;

A. 2. Admisia în cadrul Centrului de Zi „Brânduşa" se face în baza dispoziţiei Directorului General şi a 
contractului de servicii încheiat cu familia/reprezentantul legal;
B. Centrul «Casa Soarelui»

Scopul Centrului «Casa Soarelui» este de a asigura intervenţie terapeutică în TSA, astfel: 
diagnosticare precoce, evaluare psihologică complexă, pentru copiii familiilor din sectorul 3 care 
prezintă comportamente neadecvate şi întârziere în dezvoltare, precum şi intervenţie timpurie 
pentru copiii cu vârste între 1 şi 14 ani domiciliaţi pe raza sectorului 3

B .l. Serviciile componentei Centrul «Casa Soarelui» sunt menite să crească gradul de 
depistare precoce, recuperare, creşterea gradului de autonomie personală şi integrare 
socială a copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 14 ani, locuitori ai sectorului 3 prin:

- aplicare de teste psihologice internaţionale de diagnostic în autism ADOS şi ADI-R
- evaluare psihologică complexă pe baza graficelor specifice Carolina, ABAS, etc
- servicii de intervenţie timpurie pentru 38 copii diagnosticaţi cu TSA
- grupuri de socializare, art-terapie, ludoterapie, terapie ocupaţională, prin intermediul 

grupurilor mixte (copii cu TSA şi copii non-dizabili, din învăţământul de masă)
- servicii de incluziune socială -  integrarea copilului cu TSA la grădiniţă însoţit de terapeut
- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaţa independentă;
- formarea şi dezvoltare abilităţilor educaţionale; 

kinetoterapie;
- logopedie;
- activităţi sportive şi recreative;
Pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii sunt oferite următoarele servicii:
- consiliere;
- grupuri educaţionale şi de suport;
- consiliere parentală.
- terapie ocupaţională

B.2. Admisia copiilor în cadrul Centrului "Casa Soarelui" se face prin dispoziţia Directorului 
General în baza unui referat al specialiştilor avizat de şeful Complexului de servicii 
"Brânduşa"- în cazul copiilor ce nu sunt încadraţi în grad de handicap - ,  iar pentru copiii 
încadraţi în grad de handicap, admisia în centru se face prin dispoziţia Directorului General, 
în baza planului de abilitare/reabilitare întocmit de Serviciul Evaluare Complexă şi a 
contractului cu familia/reprezentantul legal;

91



1. Desfăşoară activităţi de informare ia nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite, rolul 
său în comunitate, modul de funcţionare cât şi beneficiile acestor servicii pentru copil şi familia sa
2. Şeful centrului întocmeşte metodologia de lucru, împreună cu echipa pluridisciplinară;
3. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţa copiilor şi familiilor lor, inclusiv cu 
profesioniştii din domeniu;
4. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
6. Asigură implementarea Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice;

7. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Direcţia de Protecţie Socială este condusă de un Director Executiv care se subordonează 
Directorului General Adjunct Protecţie Socială. Direcţia de Protecţie Socială, prin serviciile din 
subordine, are următoarele atribuţii principale;

>  în domeniul beneficiilor de asistenţă socială acordate persoanelor adulte:
ajasigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 

socială;
bjpentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară 

a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială;
cjverifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform  

procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local al sectorului 
3, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă 
socială;

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare 
a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local al sectorului 3 şi le prezintă primarului 
pentru aprooare;

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, 
potrivit legii;

fjurmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 
îndreptăţite ia beneficiile de asistenţă socială;

gjelaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă 
socială;
>  în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale pentru persoanele adulte 

aflate în dificultate, cu dizabilităţi,vârstnice, victimele violenţei în familie:
a) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 
reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de 
servicii sociale privind persoane/famîlîi/grupuri de persoane aflate în dificultate;

b) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă 
socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are 
dreptul;

C a p ito lu l V III
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cjrealizează evaluarea complexă şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

d) acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 
dizabilităţi;

e) asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad 
de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul 
individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al 
persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a 
adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent 
personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia;

f) asigură monitorizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav

g) furnîzează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de 
funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea asistenţei sociale nr. 
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a 
standardelor de cost.

hjasigură informarea şi consilierea beneficiarilor privind drepturile sociale şi serviciile sociale
disponibile;

i) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor 
vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie;

j) completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi 
resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi 
dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii 
situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile 
de asistenţă socială;

k) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea liberă

l) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie;

m) verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei 
adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea  
menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

n) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în 
nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre  
specializate;

o) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat 
privind măsurile de asistenţă socială;

p) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit 
prevederilor art. 113 alin, f 1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de 
atribuire, potrivit legii; solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi acreditarea pentru 
serviciile sociale aflate în structura/subordinea sa;
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Secţiunea I
Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, funcţionează în imobilul situat 
în B d .l Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3 Bucureşti.

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap este un compartiment în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului 
Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială, este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:
1. Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a persoanelor care solicită încadrarea în grad de 
handicap, domiciliate în sectorul 3, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
2. Efectuează evaluările/reevaluările medicale conform criteriilor de încadrare în grad de handi
cap pentru persoanele care solicita încadrarea în grad de handicap;
3. Efectuează evaluările/reevaluările sociale pentru persoanele care solicită încadrarea în grad de 
handicap;
4. Efectuează evaluările/reevaluările psihologice pentru persoanele care solicită încadrarea în 
grad de handicap;
5. întocm eşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană evaluată în vederea 
încadrării în grad de handicap şi propune încadrarea/neîncadrarea, respectiv menţinerea încadrării 
în grad şi tip de handicap;
6. întocm eşte propunerea de program individual de reabilitare şi integrare socială pentru fiecare 
persoană evaluată/reevaluată în vederea încadrării în grad de handicap
7. Efectuează evaluarea vocaţională a persoanelor cu handicap;
8. în situaţii excepţionale, specialiştii serviciului efectuează evaluări la domiciliul persoanelor care 
solicită evalua rea/reeva lua rea, în prezenţa unui reprezentant al poliţiei locale pentru evitarea inci
dentelor care pot periclita securitatea personalului.
9. Transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin Serviciul Secretariat 
Comisii, dosarele persoanelor care au fost evaluate în vederea încadrării în grad de handicap;
10. Instrumentează dosarele persoanelor cu handicap care solicită acordarea unei masuri de 
protecţie;
11. Evaluează persoanele cu handicap din punct de vedere medico-psiho-social şi propune Co
misiei de evaluare acordarea măsurii de protecţie corespunzătoare;
12. Transmite Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prin Serviciul Secretariat 
Comisii, dosarele persoanelor cu handicap pentru care s-a propus o măsură de protecţie;
13. Asigură efectuarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solici
tarea conducerii DGASPC sector 3 sau a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu 
handicap;
14. Desfăşoară activităţi specifice managementului de caz pentru persoanele adulte cu handicap, 
aflate în familie sau instituţionalizate în centrele aflate în subordinea DGASPC Sector 3, pentru care 
a fost elaborat planul individual de servicii (PIS);
15. Monitorizează implementarea PIS, în vederea atingerii obiectivelor propuse;
16. Managerul de caz împreună cu echipa revizuieşte PIS-ul periodic la 6 sau 12 luni sau ori de câte 
ori este nevoie şi aduce la cunoştiinţa beneficiarului/familiei modificările survenite;
17. Evaluează situaţia socio-economică a persoanei adulte cu handicap şi întocmeşte, după caz, 
PIS-ul, stabilind obiective pe termen scurt, mediu şi lung, precizând modalităţile de intervenţie şi 
sprijin pentru adulţii cu handicap domiciliaţi în sectorul 3; furnizarea de informaţii şi orientarea 
persoanei adulte cu handicap către servicii comunitare adecvate situaţiei acesteia, identificarea 
situaţiilor de risc care pot să apară;
18. Monitorizează, evaluează/reevaluează îndeplinirea obiectivelor din PIS pentru persoanele 
adulte cu handicap, domiciliate în sectorul 3;
19. Monitorizează, evaluează modul prin care sunt realizate activităţile şi serviciile din programul 
individual de reabilitare şi integrare socială pentru persoanele adulte cu handicap;
20. Avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul 
de caz
21. Colaborează cu DGASPC-urile sectoarelor municipiului Bucureşti/judeţelor cu care Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are încheiate protocoale de colaborare
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în ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor de întreţinere pentru beneficiarii care au domiciliul în 
sectorul 3;
22. Colaborează cu ONG-urile/furnizorii de servicii sociale privaţi cu care Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are încheiate contracte de achiziţie servicii sociale în 
ceea ce priveşte decontarea cheltuielilor de întreţinere pentru beneficiarii care au domiciliul în 
sectorul 3, precum şi în sprijinirea acestora în demersurile de actualizare a dosarelor beneficiarilor 
şi contactare a familiilor acestora;
23. Verifică corectitudinea, în vederea acordării bunului de plată, a facturilor emise de furnizorii 
de servicii sociale cu care DGASPC Sector 3 a încheiat contracte de achiziţie servicii sociale de tip 
rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap sector 3 a emis Hotărâre de acordare a unei măsuri de protecţie;
24. Ţine evidenţa persoanelor adulte cu handicap din sectorul 3 care sunt îngrijite în instituţii din 
alte judeţe/sectoare;
25. Asigură, întreţine şî actualizează baza de date cu beneficiarii de servicii sociale rezidenţiale, 
persoane adulte cu handicap, din sectorul 3 care sunt îngrijiţi în instituţii aflate în alte
sectoare/judeţe;
26. Creează şi actualizează permanent baze de date pentru serviciile/centrele destinate 
persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3;
27. Colaborează cu instituţiile de profil din alte sectoare/judeţe în vederea stabilirii modalităţilor 
de colaborare în privinţa schimbului de beneficiari, persoane adulte cu handicap, sau a 
modalităţilor de plată;
28. Efectuează activităţi de informare despre drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap;
29. Efectuează activităţi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu handicap şi familiile acestora;
30. Colaborează cu celelate servicii din cadru! Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;
31. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
32. întocmeşte şi implementează metodologia de lucru beneficiind de îndrumare metodologică 
din partea Serviciului Managementul Calitatii Serviciilor Sociale;
33. întocm eşte şi asigură implementarea Procedurilor Operaţionale conform Ordinului nr. 
600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern m anagerial al entităţilor publice, cu 
m odificările şi completările ulterioare, în cadrul compartimentului.
34. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea II
Serviciul Evidenţă şi Plata Prestaţii Sociale

Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al 
Direcţiei de Protecţie Socială, este condus de un şef serviciu şi are următoarele atribuţii:
1. Primeşte situaţia centralizatoare împreună cu certificatele de încadrare în grad de handicap 
pentru persoanele adulte şi minorii pentru care s-a stabilit încadrarea în grad de handicap, prin 
Serviciul Secretariat Comisii, în vederea acordării din oficiu a prestaţiilor sociale cuvenite;
2. întocmeşte şi răspunde de legalitatea dosarului administrativ privind stabilirea dreptului la 
prestaţii sociale din oficiu a prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap;
3. întocmeşte referatele privind plata indemnizaţiilor de însoţitor cuvenită persoanelor cu 
handicap grav (referat de acordare/ încetare/ suspendare/ respingere) întocmit de personalul de 
execuţie şi avizat de către şeful de serviciu;
4. întocm eşte dispoziţiile de privind stabilirea dreptului / încetare / suspendare a prestaţiilor 
sociale şi le înaintează spre avizare Serviciului Juridic şi Evidenţă Imobiliară, pentru contrasemnare 
Directorului Executiv DPS şi spre aprobare Directorului General al DGASPC sector 3;
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5. Comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la stabilirea dreptului la prestaţii sociale;
6. Consiliază şi primeşte solicitările persoanelor cu handicap sau a reprezentanţilor legali ai 
acestora privitor la acordarea facilităţilor de transport urban şi interurban; Eliberează şi gestionează 
în aplicaţia Dsmart, abonamentele pentru transport urban, bilete de transport interurban, precum  
şi decontarea abonamentelor lunare metrou pentru persoanelor cu handicap îndreptăţite, 
însoţitorilor şi asistenţilor personali, conform reglementărilor legale in vigoare;
7. Gestionează cererile persoanelor cu handicap privind pierderea, furtul sau deteriorarea 
legitimaţiilor de călătorie sau a biletelor de transport si eliberează duplicate, conform  
reglementărilor legale în vigoare;
8. Primeşte solicitările persoanelor cu handicap în ceea ce priveşte modificările survenite în 
datele de stare civilă (nume, domiciliu, reşedinţă), schimbări ale modalităţii de încasare a 
drepturilor sau orice alte situaţii care arînfluenţa acordarea în condiţii legale a drepturilor;
9. Vizează facturile lunare, emise pe numele DGASPC Sector 3, de către prestatorii de servicii de 
transport urban şi interurban (pentru persoanele cu handicap, însoţitorii şi/sau asistenţii personali) 
cu care instituţia are încheiate convenţii de colaborare în vigoare, se verifică situaţiile şi 
centralizatoarele ataşate care cuprind persoanele eligibile, se stabilesc eventualele deficienţe şi se 
acordă «bun de plată» sau se întocmeşte refuzurile de plată cu motivele care stau la baza acestora 
şi se înaintează în baza unui referat Serviciului Finanţe Buget în vederea achitării lo r ; refuzurile de 
plată şi motivele care stau la baza acestora vor fi comunicate şi furnizorilor de servicii care au emis 
facturile ;
10. Primeşte documentaţia şi colaborează cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri, asigurând 
persoanelor cu handicap îndreptăţite/ însoţitorilor/ reprezentanţi legali, scutirea de la piaţa 
tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale -  rovinieta, conform reglementarilor legale în 
vigoare;
11. Primeşte documentaţia şi eliberează persoanelor cu handicap îndreptăţite, cârduri -  
legitimaţie de parcare, conform reglementarilor legale in vigoare;
12. Informează persoanele cu handicap privitor la drepturile şi facilităţile de care beneficiază 
conform încadrării în gradul de handicap;
13. întocmeşte si menţine o evidenţă strictă a persoanelor cu handicap care beneficiază de 
drepturi şi/sau facilităţi, prin monitorizarea acestora în programul computerizat de evidenţă -  D- 
Smart;
14. Colaborează cu Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Serviciul 
Secretariat Comisii în vederea actualizării statutului social al persoanelor cu handicap din evidenţa 
programului informatic D-Smart;
15. întocmeşte şi transmite lunar, la termenul stabilit cu Direcţia Economică, borderourile de 
plată, recapitulaţiile, centralizatoarele, ştatele de virament bancar a indemnizaţiilor de însoţitor şi a 
decontului de abonamente lunare metrou, drepturi achitate prin cont bancar sau mandat poştal şi 
le înaintează în vederea plăţii efective a acestora ;
16. Emite lunar mandatele poştale şi ordinele plată aferente plăţii indemnizaţiilor de însoţitor şi a 
decontului de abonamente lunare metrou pentru persoanele cu handicap din evidenţă şi răspunde 
de corectitudinea datelor;
17. Verifică lunar situaţia drepturilor băneşti întoarse de la Poşta Română (indemnizaţii de 
însoţitor şi decont abonamente lunare metrou), rămase neachitate din diverse motive : "mutat", 
"decedat", "neprezentat" etc. şi transmite către Serviciul Contabilitate-Salarizare cererile de 
restituire a drepturilor ale persoanelor cu handicap îndreptăţite;
18. Verifică şi sesizează cazurile în care beneficiarii au încasat sume necuvenite şi întocmeşte 
referatul de specialitate pe care îl înaintează Serviciului Juridic şi Evidenţă Imobiliară în vederea 
recuperării debitelor;
19. Transmite lunar Serviciului Contabilitate-Salarizare, situaţia persoanelor cu handicap decedate, 
transferate, institutionalizate aflate în evidenţă cu drepturi băneşti neîncasate şi necuvenite, în 
vederea transferării acestor sume la bugetul de stat;
20. Procedează la transferurile dosarelor administrative către alte DGASPC-uri, ca urmare a
schimbării domiciliului/reşedinţei, conform legislaţiei in vigoare;
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21. întocm eşte formalităţile de arhivare pentru dosarele administrative privind plata drepturilor 
persoanelor cu handicap care au ieşit din evidenţa din diverse motive (expirare certificat, deces, 
transfer in alt sector/judeţ, institutionalizaţi in centre de stat etc.) şi face demersuri în vederea 
preluării arhivei din cadrul Serviciului;
22. Eliberează la cerere persoanelor cu handicap sau reprezentanţilor legali ai acestora, adeverinţe 
sau negaţii cu privire la drepturile şi facilităţile de care beneficiază;
23. Soluţionează petiţiile repartizate de către conducerea instituţiei, în limita competenţei şi în 
termenul legal al acestora;
24. întocm eşte rapoarte şi/sau situaţii la solicitarea conducerii sau a altor instituţii abilitate, în 
condiţiile legii;
25. Efectuează demersuri pe lângă prestatorii de servicii de transport interurban, în vederea 
punerii in aplicare a prevederilor convenţiilor încheiate cu aceştia;
26. Colaborează cu Poşta Română în vederea acordării în condiţii legale a drepturilor băneşti 
pentru persoanele cu handicap din evidenţă, precum şi a actualizării în baza de date a oficiilor 
poştale aferente sectorului 3;
27. Colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti in vederea punerii 
in aplicare a prevederilor H.G.nr. 1019/2018 privind procedura de acordare /suspendare  
/modificare/ încetare a plăţii prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap din evidenţă, 
precum şi respectarea prevederilor stabilite în protocolul de colaborare încheiat cu APISMB;
28. Colaborează cu Societatea de Transport Bucureşti în vederea predării situaţiilor contabile 
lunare, în format scris şi electronic, a eliminării de la plată a abonamentelor sistate pentru 
persoanele cu handicap decedate şi pentru asistenţii personali care şi-au încheiat raporturile de 
muncă, precum şi a rezolvării altor situaţii, in condiţiile legii;
29. Colaborează cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date privind 
raportarea lunara a situaţiilor care produc modificări în acordarea drepturilor cuvenite (schimbările 
de domiciliu sau reşedinţă/ schimbări nume/ date deces) pentru persoanele cu handicap din 
evidenţă;
30. Colaborează cu Casa de Pensii în vederea depistării persoanelor cu handicap grav beneficiare 
de indemnizaţie de însoţitor şi în baza altor prevederi legale, pentru prevenirea plăţilor duble;
31. Colaborează cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru depistarea persoanelor cu 
handicap reţinute, arestate sau private de libertate, în vederea evitării plăţilor necuvenite;
32. Colaborează cu Serviciul Autoritatea Tutelară din cadrul Primăriei sector 3 în vederea 
clarificării situaţiei persoanelor cu handicap cărora li s-a emis o sentinţă de punere sub interdicţie, 
respectiv numire tutore, pentru stabilirea legală a titularului drepturilor;
33. Colaborează cu Autoritatea Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi privind centralizarea 
cererilor pentru eliberarea cârdului european pentru dizabîlitate care da dreptul persoanelor cu 
handicap la acces gratuit la evenimente culturale, sportive si de petrecere a timpului liber, precum  
si eliberarea acestor cârduri către persoanele indreptatite;
34. Colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti privind 
transmiterea lunară a bazei de date cu beneficiarii eligibili din evidenţă (adulţi şi minori), pentru 
acordarea stimulentului privind integrarea socială a persoanelor cu handicap;
35. Colaborează cu alte instituţii publice sau private cu privire la situaţia persoanelor cu handicap 
din evidenţă, în condiţiile legii;
36. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
37. Respectă programul de lucru si a disciplinei muncii, conform normelor interne ale instituţiei;
38. Respectă Procedurile Operaţionale de la nivelul serviciului, precum si a Procedurilor de Sistem  
de la nivelul instituţiei;
39. Cunoaşte si respectă Codul de Conduită al funcţionarilor publici;
40. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde  
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor.
41. Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea 
instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
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42. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice, cu m odificările ş i com pletările ulterioare.
43. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea ill
Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte şi Vârstnice

Serviciul Management de Caz pentru Persoane Adulte şi Vârstnice este un compartiment în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează 
Directorului Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială şi este condus de un şef serviciu.
Serviciul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Asigură management de caz pentru beneficiarii Complexului de servicii sociale pentru per
soane fără adăpost- componenta rezidenţială, la solicitarea şefului de centru;
2. Asigură management de caz pentru persoanele vârstnice pentru care este în implementare un 
plan Individualizat de asistenţă şi îngrijire la solicitarea şefului de centru;
3. Asigură management de caz pentru femeile victime ale violenţei în familie, beneficiare ale 
serviciilor oferite în cadrul Adăpostului Sf.Maria din subordinea DGASPC S3 la solicitarea şefului de 
centru;
4. Instrumentează cereri în vederea internării într-un centru pentru persoane vârstnice;
5. Instrumentează cereri în vederea acordării de servicii de îngrijire la domiciliu;
6. Reevaluează situaţia beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu;
7. întocmeşte Dispoziţiile de admisie/suspendare/încetare în/din cadrul centrelor rezidenţiale de 
îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice din sectorul 3 şi centrelor rezidenţiale coordonate 
de alte sectoare cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are 
încheiate contracte de servicii şi convenţii de colaborare;
8. Soluţionează cererile pentru acordarea sprijinului financiar cuplurilor care au împlinit 50 ani de 
la căsătorie şi persoanelor care aniversează 100 ani de viaţă (verifică documentaţia depusă; verifică 
în baza de date dacă solicitanţii au mai beneficiat de sprijinul financiar şi întocmeşte dispoziţiile de 
acordare a acestuia, întocmeşte statul de plată);
9. Efectuează anchete la sesizări legate de persoanele vârstnice aflate în dificultate şi ţine 
evidenţa acestor sesizări, realizând periodic vizite de monitorizare;
10. Consiliază familia/susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice în vederea prevenirii 
instîtuţionalizării şi a menţinerii vârstnicului la domiciliul propriu, în mediul familial;
11. Monitorizează situaţia persoanelor vârstnice reintegrate în familie;
12. Tine evidenţa reintegrărilor în familie a persoanelor vârstnice;
13. Instrumentează sesizările cu privire la persoanele adulte aflate în dificultate care nu se 
încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi;
14. Efectuează anchete sociale la sesizarea/solicitarea altor instituţii pentru persoane adulte care 
nu pot beneficia de protecţie în centre pentru persoane cu dizabilităţi sau vârstnici;
15. Face demersuri în vederea identificării furnizorilor de servicii sociale pentru persoanele adulte 
care necesită protecţie şi pentru care DGASPC S3 nu dispune de soluţii;
16. Verifică documente, facturi emise de furnizorii de servicii sociale pentru persoanele vârstnice 
cu care direcţia are încheiate contracte de servicii, în vederea acordării bunului de plată;
17. întocmeşte situaţii şi informări statistice cu privire la beneficiarii aflaţi în centrele rezidenţiale 
pentru persoane fără adăpost, vârstnici, victimele violenţei în familie;
18. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
19. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
20. Personalul din cadrul compartimentului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor din 
interior şi răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
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21. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare.

22. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Serviciul Prevenire Marginalizare Socială este un serviciu în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei 
de Protecţie Socială şi este condus de un şef serviciu. în  cadrul acestuia funcţionează 
compartimentul acordare subvenţii încălzire locuinţă.
1. Asigură minimul pentru ieşirea din dificultate a persoanelor aflate în situaţii critice de sărăcie, 
apropierea de nevoile lor concrete;
2. Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea soluţionării cererilor de ajutor 
social (venit minim garantat) şi o prezintă spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, apoi o va supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;
3. Urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii 
ajutoarelor socia le ;
4. întocmeşte Fişele de calcul în vederea stabilirii cuantumului ajutorului social şi le prezintă spre 
avizare Serviciului Financiar;
5. întocmeşte centralizator plată ajutor social şi borderouri stabilire plăţi drepturi noi, 
suspendări, modificări, încetări, reluări, răspunzând pentru corectitudinea lor, le supune spre 
avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Primarului 
şi le transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti;
6. întocmeşte în termenul legal şi răspunde de documentaţia necesară în vederea acordării 
ajutoarelor de deces pentru beneficiarii venitului minim garantat conform legislaţiei în vigoare;
7. Urmăreşte evidenţa pontajelor întocmite de instituţiile partenere pe bază de convenţie de 
colaborare, pentru fiecare lună;
8. Redactează şi înaintează Primarului Sectorului 3, dispoziţiile lunare cu privire ia orele de 
muncă în folosul comunităţii, pe care urmează să le presteze beneficiarii ajutoarelor sociale;
9. Urmăreşte şi răspunde de prezentarea dovezilor de către titularii ajutorului social, în ce 
priveşte veniturile familiei şi numărul membrilor acesteia, precum şi orice modificări intervenite;
10. întocmeşte şi răspunde de Raportul statistic privind acordarea ajutorului social, ajutorului de 
urgenţă, îl supune spre avizare Primarului, apoi îl transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială;
11. Efectuează lunar anchete sociale prin verificarea în teren a autenticităţii datelor declarate şi a 
constatării situaţiei familiale la faţa locului, în vederea soluţionării cererilor de ajutor social şi 
răspunde pentru modul de întocmire a acestora;
12. în funcţie de situaţiile constatate în urma deplasării în teren, propune măsuri adecvate în 
vederea aprobării, respingerii, modificării, suspendării sau încetării plăţii ajutorului social, conform  
legii;
13. Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea soluţionării cererilor de ajutor 
social comunitar în conformitate cu prevederile HCL nr. 336/2016 ;
14. Efectuează anchete sociale prin verificarea în teren a autenticităţii datelor declarate şi a 
constatării situaţiei familiale la faţa locului, în vederea soluţionării cererilor de ajutor social 
comunitar;
15. întocmeşte dispoziţii şi stat de plată, le transmite spre avizare conducerii Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 şi le supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;
16. Primeşte, întocmeşte şi răspunde de documentaţia în vederea acordării alocaţiilor pentru 
susţinerea familiei şi o prezintă spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3, apoi o va supune spre aprobare Primarului Sectorului 3;

Secţiunea IV
Serviciul Prevenire Marginalizare Socială
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17. Efectuează anchete sociale în vederea soluţionării cererilor prin care se solicită acordarea 
alocaţiei pentru susţinerea familiei şi răspunde de modul de întocmire a acestora;
18. Efectuează anchete sociale în urma solicitărilor primite din partea aitor instituţii;
19. întocm eşte borderouri stabilire plăţi drepturi noi, suspendări, modificări cuantum, încetare 
drept şi le transmite spre avizare conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Sector 3 şi primarului şi le transmite apoi Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
20. Primeşte,întocmeşte şi răspunde de documentaţia depusă în vederea soluţionării cererilor de 
acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi o prezintă spre avizare conducerii Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, apoi o va supune spre aprobare 
Primarului Sectorului 3;
21. întocmeşte state de plată în vederea efectuării plăţii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei 
prin casieria instituţiei pentru beneficiarii ajutorului pentru încălzirea cu lemne,
22. întocm eşte situaţii centralizatoare care constituie document de plată în vederea transferului 
banilor necesari pentru acordarea acestui ajutor;
23. Transmite anexele către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în vederea decontării sumelor 
acordate cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece;
24. Efectuează anchete sociale în baza listelor transmise de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei;
25. întocmeşte şi transmite lunar Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială rapoarte conform  
anexelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
26. Transmite către furnizorii de servicii (RADET,GDF SUEZ,ENEL) bazele de date cuprinzînd 
beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, energie 
termică;
27. Primeşte şi verifică documentaţia în vederea acordării alocaţiilor de stat; transmite pe bază de 
borderou cererile de acordare a acestui drept însoţite de documentaţia justificativă completă către 
Agenţia pentru Plăţi şi inspecţie Socială;
28. Primeşte şi verifică documentaţia în vederea acordării concediului şi indemnizaţiei lunare 
pentru creşterea copilului şi a stimulentului de inserţie ; transmite, pe bază de borderou, cererile 
de acordare a acestor drepturi, însoţite de documentaţia justificativă completă către Agenţia 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
29. Primeşte şi verifică documentaţia în vederea acordării concediului şi indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului cu handicap/adult cu handicap, conform art. 31-38; transmite pe bază de 
borderou cererile de acordare a acestor drepturi însoţite de documentele justificative către Agenţia 
pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
30. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
31. Serviciul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite conducerea instituţiei, 
cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
32. Personalul din cadrul serviciului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor
33. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice, cu m odificările ş i com pletările ulterioare.
34. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea V
Centrul de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali

Centrul de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali este un compartiment în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, se subordonează Directorului 
Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială, este condus de un şef centru.
Atribuţii privind consilierea si monitorizarea asistenţilor personali:
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1. Efectuează, la solicitarea DRUAMAP, anchete sociale la domiciliul persoanelor care doresc 
angajarea ca asistent personal a! persoanei cu dizabilităţi cu domiciliul legal în sectorul 3;
2. Efectuează anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind 
stabilirea compatibilităţii dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal şi persoana cu 
handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a 
asistentului personal al acesteia şi o comunică Biroului Resurse Umane pentru Asistenţi Maternali, 
Asistenţi Personali;
3. Asigură consiliere şi informare pentru asistenţii personali şi persoanele cu handicap grav aflate 
în grija asistenţilor personali;
4. Efectuează periodic anchete sociale în vederea monitorizării activităţii asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav;
5. Reevaluează dosarele asistenţilor personali ori de câte ori este nevoie;
6. întocm eşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a 
contractului individual de muncă al asistentului personal şi le comunică Biroului Resurse Umane 
pentru Asistenţi Maternali, Asistenţi Personali;
7. Efectuează instructajul asistenţilor personali în domeniul SSM şi PSI, pe baza tematicii emise 
de către Biroul Securitate şi Sănătate a M u n cii;
8. Elaborează fişa postului pentru asistenţii personali;
9. Realizează evaluarea anuală a angajaţilor centrului;
10. Vizează concediile de odihnă pentru asistenţii personali;
11. întocm eşte pontajul asistenţilor personali;
12. Anunţă conducerea instituţiei, ori de câte ori constată că asistenţii personali nu îşi îndeplinesc 
corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi 
obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3; prezintă un referat conducerii instituţiei, care, în funcţie de caz, îl 
înaintează comisiei de disciplină;
13. Informează personalul centrului cu privire la procedurile de lucru,procedurile ce se aplică în 
situaţia suspiciunilor de abuz, neglijare;
Atribuţiile asistenţilor personali angajaţi în cadrul CCMAP;
14. Asigură pentru copilul/adultul cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în 
contractul individual de muncă, în fişa postului, în planul individualizat de servicii şi în programul 
individual de recuperare şl de integrare socială a persoanei cu handicap grav;
15. Asigură efectuarea demersurilor necesare pentru reevaluarea copilului/adultului cu handicap 
grav de către Serviciul de Evaluare Complexă/ Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte 
cu Handicap, cu cel puţin 30 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de 
încadrare în grad şi tip de handicap;
16. Asigură depunerea în termen a documentaţiei necesară acordării prestaţiilor sociale şi a 
facilităţilor de transport pentru copilui/adultul cu handicap grav;
17. Tratează cu respect, bună-credinţă şi înţelegere copilul/adultul cu handicap grav;
18. Anunţă asistentul social din cadrul Centrului de Consiliere şi Monitorizare Asistenţi Personali, 
precum şi Serviciul Evidenţă şi Plată Prestaţii Sociale şi Serviciul Resurse Umane pentru Asistenţi 
Maternali, Asistenţi Personali, în termen de 48 ore orice modificare cu privire la starea de sănătate, 
schimbare domiciliu cu sau fără forme legale, instituţionalizare într-un centru de stat/privat, deces 
sau tratament în străinătate (pentru o perioadă de timp mai mare de o lună) al copilului/adultului 
cu handicap grav, de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;
19. întocm eşte semestrial un raport de activitate, avizat de responsabilul de caz al CCMAP, cu 
privire la implementarea programului individual de recuperare şi integrare socială, în cazul 
existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoştinţa adultului cu handicap grav, sub 
semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respectiv părintelui, tutorelui, 
reprezentantului legal al copilului cu handicap grav;
20. Anunţă în scris Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 de orice 
deplasare în afara localităţii pe care o efectuează împreună cu copilul/adultul cu handicap grav, 
însoţită după caz de recomandarea medicului;
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21. Răspunde prompt oricărei solicitări venite din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 ;
22. Respectă programul de lucru de 8 ore/zi şi respectiv 40 ore/săptămână.
23. Participă, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;
24. Semnează un angajament, ca act adiţional la contractul individual de muncă, prin care îşi 
asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, 
respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
25. Tratează cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzează 
fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
Alte atribuţii:
26. Colaborează cu celelalte departamente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
27. Colaborează cu autorităţi şi instituţii din administraţia publică locală şi centrală, ONG-uri, în 
vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
28. Centrul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea 
instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
29. Personalul din cadrul centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
30. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare.
31. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea VI
Clubul Seniorilor «Rîmnicui Sărat»

Clubul Seniorilor «Rm Sărat» funcţionează în imobilul din str. Aleea Râmnicu Sărat, nr. 1, 
sector 3, Bucureşti. Clubul Seniorilor «Rm Sărat» este un serviciu în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei 
de Protecţie Socială şi este condus de un şef centru.

Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul clubului sunt persoanelor vârstnice din comunitatea 
sectorului 3, persoana vârstnică fiind persoana care a împlinit vârsta de 65 ani aşa cum este definită 
în fegea 292/2011 -  Legea asistenţei sociale.

Capacitatea centrului este de 80 locuri/zi. Programul de funcţionare al clubului este de luni 
până vineri, între orele 9,00 -1 7 ,0 0 .
Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Asigură evaluarea iniţială şi realizează periodic evaluarea socio-psiho-medicală a beneficiarului 
în vederea identificării nevoilor acestuia şi a elaborării planurilor individuale de intervenţie
2. Furnizează serviciile incluse în planul individual de intervenţie, în conformitate cu Standardele 
minime de calitate
3. Facilitează accesul la informaţii pe teme culturale, de sănătate, religioase sau la alte teme de 
interes pentru vârstnici;
4. Facilitează reintegrarea şi reactivarea socială a persoanelor vârstnice cu tendinţă de 
autoizolare;
5. Asigură consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup vârstnicilor, beneficiari ai clubului 
seniorilor
6. Asigură programe de terapie ocupaţională şi ergoterapie (atelier de lucru manual, pictură, 
ceramică, confecţionat obiecte decor, etc), adaptate vârstei a treia;
7. Asigură programe de kinetoterapie adaptate vârstei a treia în vederea păstrării aliniamentului 
corect al corpului şi menţinerii unei stări de sănătate optime;
8. Asigură activităţi de petrecere a timpului liber (organizează în funcţie de resursele financiare 
activităţi în aer liber, cursuri de dans, calculatoare, teatru, vizionare filme documentare etc),
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activităţi în care implică, pe bază de voluntariat, adulţi din comunitatea sectorului 3 în vederea 
încurajării relaţiilor între generaţii şi a prevenirii marginalizării sociale a persoanelor vârstnice .
9. Facilitează întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi specialişti din domeniile de interes 
pentru aceştia;
10. Organizează evenimente pentru a sărbători cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie, 
cu ocazia aniversărilor membrilor clubului şi a sărbătorilor religioase;
11. Organizează conferinţe, dezbateri, seminarii pe teme de interes pentru persoanele vârstnice;
12. Organizează activităţi propuse de membrii clubului;
13. Organizează vizite la muzee, expoziţii şi alte obiective culturale de interes pentru membrii 
clubului;
14. Colaborează cu ONG-uri pentru elaborarea şi implementarea unor proiecte în vederea 
satisfacerii nevoilor de asistenţă socială a vârstnicilor din Sectorul 3;
15. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;
16. Asigură implementarea standardelor minime de calitate privind serviciile sociale organizate ca 
centre de zi/cluburi
17. Respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor
18. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
19. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare.
20. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea VII
Clubul Seniorilor «Codrii Neamţului»

Clubul Seniorilor «Codrii Neamţului» funcţionează în imobilul din str. Codrii Neamţului, nr. 4, 
sector 3, Bucureşti; «Clubul Seniorilor Codrii Neamţului» este un serviciu în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv 
al Direcţiei de Protecţie Socială şi este condus de un şef centru.

Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul clubului sunt persoanelor vârstnice din comunitatea 
sectorului 3, persoana vârstnică fiind persoana care a împlinit vârsta de 65 ani aşa cum este definită 
în legea 292/2011 -  Legea asistenţei sociale.
Capacitatea centrului este de 60 iocuri/zi. Programul de funcţionare al clubului este de luni până 
vineri, între orele 9,00 -1 7 ,0 0 .
Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Asigură evaluarea iniţială şi realizează periodic evaluarea socio-psiho-medicală a beneficiarului 

în vederea identificării nevoilor acestuia şi a elaborării planurilor individuale de intervenţie
2. Furnizează serviciile incluse în planul individual de intervenţie, în conformitate cu Standardele 

minime de calitate
3. Facilitează accesul la informaţii pe teme culturale, de sănătate, religioase sau la alte teme de 
interes pentru vârstnici;
4. Facilitează reintegrarea şi reactivarea socială a persoanelor vârstnice cu tendinţă de 
autoizolare;
5. Asigură consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup vârstnicilor, beneficiari ai clubului 
seniorilor
6. Asigură programe de terapie ocupaţională şi ergoterapie (atelier de lucru manual, pictură, 
ceramică, confecţionat obiecte decor, tricotat etc), adaptate vârstei a treia;
7. Asigură programe de kinetoterapie adaptate vârstei a treia, în vederea păstrării aliniamentului 
corect al corpului şi menţinerii unei stări de sănătate optime;
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8. Asigură programe culturale (vizionare filme documentare, jocuri interactive, diverse programe 
artistice), în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor vârstnice în condiţiile îmbătrânirii 
active;
9. Asigură activităţi de petrecere a timpului liber (poate organiza în funcţie de resursele financiare 
activităţi în aer liber, cursuri de dans, calculatoare, teatru etc), activităţi în care implică , pe bază de 
voluntariat, adulţi din comunitatea sectorului 3, în vederea încurajării relaţiilor între generaţii şi a 
prevenirii marginalizării sociale a persoanelor vârstnice;
10. Facilitează întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi specialişti din domeniile de interes 
pentru aceştia;
11. Organizează evenimente pentru a sărbători cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie, 
cu ocazia aniversărilor membrilor clubului şi a sărbătorilor religioase;
12. Organizează conferinţe, dezbateri, seminarii pe teme de interes pentru persoanele vârstnice;
13. Organizează activităţi propuse de membrii clubului;
14. Organizează vizite la muzee, expoziţii şi alte obiective culturale de interes pentru membrii 
clubului;
15. Colaborează cu ONG-uri pentru elaborarea şi implementarea unor proiecte în vederea 
satisfacerii nevoilor de asistenţă socială a vârstnicilor din Sectorul 3;
16. Colaborează cu celelalte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei 
Copilului Sector 3 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor serviciului;
17. Asigură implementarea standardelor minime de calitate privind serviciile sociale organizate ca 

centre de zi/cluburi
18. Respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor
19. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 

pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
20. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2015pentru aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice, cu m odificările ş i com pletările ulterioare.
21. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea VIII
Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabifităţi «Casa Max»

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi «Casa 
Max» funcţionează în imobilul din str. Vasile Goldis n r.l, sector 3, Bucureşti şi este un serviciu în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3; se subordonează 
Directorului Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială şi este condus de un şef centru.

Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilităţi « Casa Max» sunt persoane adulte cu dizabilităţi, cu domiciliul legal în sectorul 
3, pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap S3 a emis o măsură de 
protecţie. Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Asigură găzduirea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar pentru persoanele cu 
dizabilităţi instituţionalizate în cadrul centrulu i;
2. Asigură asistenţă medicală primară, îngrijire şi supraveghere permanentă, în condiţii igienico- 
sanitare corespunzătoare de viaţă pentru beneficiarii centrului;
3. Asigură servicii de recuperare prin kinetoterapie şi m asa j;
4. Asigură condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei 
cu dizabilităţi;
5. Asigură servicii de consiliere şi terapie psihologică, consiliere şi asistenţă socială şi 
administrativă;
6. Asigură participarea beneficiarilor la activităţi ocupaţionale, de socializare, facilitează 
integrarea în comunitate a acestora
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7. Realizează periodic evaluarea socio-psiho-medicală a beneficiarului în vederea identificării 
nevoilor acestuia şi a elaborării planurilor personalizate pentru fiecare beneficiar;
8. Asigură manager de caz pentru toţi beneficiarii, solicitându-l de la serviciul cu atribuţii în 
managementul de caz
9. Efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor beneficiarilor conform legislaţiei în 
vigoare;
10. Promovează participarea beneficiarilor şi/sau a reprezentantului legal în planificarea şî 
acordarea serviciilor;
11. Respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
12. Asigură şi informează beneficiarul/ reprezentantul legal asupra procedurilor centrului;
13. Furnizează serviciile în conformitate cu Standardele minime de calitate privind serviciile sociale 
cu cazare destinate persoanelor cu dizabilităţi;
14. Asigură încasarea contribuţiei lunare de întreţinere, stabilită conform legislaţiei în vigoare, 
datorată de adulţii cu dizabilităţi şi/sau de susţinătorii acestora;
15. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generate de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
16. Şeful Centrului împreună cu echipa multidisciplinară elaborează metodologia de lucru, 
procedurile de lucru şi regulamentul intern al centrului, supunându-le aprobării Directorului 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sect.3.
17. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
18. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
19. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu m odificările ş i com pletările ulterioare.
20. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şt libera circulaţie a acestor date.

Centrul de Recuperare pentru Persoane Adulte "Căuzaşi" cu sediul în strada Codrii 
Neamţului nr. 4 este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3 care se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială şi este 
condus de un şef centru.

Beneficiarii centrului sunt persoanele adulte cu încadrare în grad de handicap, domiciliate pe 
raza sectorului 3, care prezintă, în principal, următoarele afecţiuni invalidante: reumatologice, 
neurologice, boli degenerative, sau: tetrapareze, sindroame posttraumatice, amputaţii şi afecţiuni 
ale sistemului locomotor;

Centrul are următoarele atribuţii:

1. Asigură servicii de recuperare pentru persoanele adulte cu încadrare în grad de handicap, 
domiciliate pe raza sectorului 3;

2. Asigură următoarele programe de recuperare: kinetoterapie, masaj, electroterapie, consiliere 
psihologică, instruire pentru dezvoltarea abilităţilor de utilizare a mijloacelor de deplasare 
specifice persoanelor cu handicap locomotor, informare socială;

3. Desfăşoară activităţi de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte serviciile oferite;
4. Colaborează cu celelalte servicii comunitare, inclusiv cu profesioniştii din domeniu;
5. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
6. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare;

Secţiunea iX
Centrul de Recuperare Persoane Adulte «Căuzaşi»
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7. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;

8. Asigură implementarea Ordinului 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice;

9. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea X
Complex de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost

Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost funcţionează în imobilul din Bd. 1 
Decembrie 1918 nr. 9J sector 3, Bucureşti; este un serviciu în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei de 
Protecţie Socială şi este condus de un şef centru.

Beneficiarii complexului sunt:
• Persoane adulte fără adăpost, cu domiciliul stabil/reşedinţa pe raza sectorului 3;
• Persoane adulte fără adăpost identificate pe raza sectorului 3 în vederea repartizării lor către 
sectoarele/oraşele de reşedinţă în termen de 15 zile de la data admisiei în centru;
• Familiile cu copii ajunse în stradă, după evacuarea din locuinţe, cu domiciliul stabil/reşedinţă 
pe raza sectorului 3, în situaţia în care nu au putut fi identificate alte soluţii.
Complexul de Servicii Sociale pentru Persoane fără Adăpost este organizat pe două componente:
I. Com ponente rezidenţială -  oferă servicii pentru adulţii fără adăpost în clădirea situată în Bd. 1 
Dec 1918 nr. 9J având o capacitate de 44 locuri; iar pentru familiile fără adăpost cu copii, evacuate 
din locuinţă, serviciile sunt oferite pentru o perioadă determinată, în 4 apartamente situate în:
- B-dul 1 Decembrie 1918, nr.35, bl.L14, sc.5,et 9, ap 215, sector 3;
- Str. Liviu Rebreanu nr. 32B, bl. PM 71, sc. 1, et. 1, ap. 7, sector 3;
- Aleea Barajul Bicaz nr.9, BI.M31, sc.B,et.7, ap.534, sector 3;
- Bd.Th.Pallady nr,25, b l.V ll,  et.9, ap. 169, sector 3.
Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Asigură beneficiarilor servicii de găzduire, hrană, îngrijire şi asistenţă medicală primară pe 
perioadă determinată, pe bază de contract de servicii;
2. Asigură beneficiarilor centrului servicii de consiliere psihologică şi profesională
3. Evaluează situaţia persoanelor fără adăpost care au solicitat serviciile centrului, întocmeşte 
dosarul de admisie şi îl înaintează spre aprobare Directorului General;
4. Realizează periodic evaluarea socio-psiho-medicală a beneficiarului în vederea identificării 
nevoilor acestuia şi a elaborării planurilor individuale de intervenţie;
5. Solicită, în funcţie de complexitatea cazului, manager de caz;
6. înaintează Directorului General propunerile echipei multidisciplinare de prelungire/încetare a 
acordării serviciilor în cadrul centrului rezidenţial, împreună cu fişa de evaluare periodică şi 
motivele pentru care nu au putut fi identificate alte soluţii adaptate nevoilor asistatului;
7. Comunică dispoziţia de admisie/încetare beneficiarilor;
8. Furnizează serviciile în conformitate cu Standardele minime de calitate privind serviciile sociale 
cu cazare destinate persoanelor adulte fără adăpost;
9. Sprijină beneficiarii în obţinerea documentelor de identitate pierdute sau furate, prin 
îndrumare şi însoţire, după caz, la Direcţia Informatizată de Evidenţă a Populaţiei;
10. Identifică resursele comunitare care pot fi utilizate în vederea rezolvării cazurilor sociale;
11. Sprijină beneficiarii în vederea întoarcerii în localităţile lor de domiciliu, în colaborare cu 
instituţiile competente;
12. însoţeşte/asigură sprijin pentru transportul persoanelor fără adăpost cu probleme grave de 
sănătate la spitalele de urgenţă pentru rezolvarea nevoilor lor medicale prioritare;
13. în colaborare cu Autorităţile Tutelare din cadrul primăriilor, sprijină persoana asistată în a t se 
stabili un reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru reprezentarea intereselor sale;
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14. în colaborare cu Serviciul Prevenire Marginalizare Socială din cadrul Direcţiei de Protecţie 
Socială a Sectorului 3 sprijină beneficiarii cu domiciliul în sectorul 3 să-şi întocmească dosare de 
ajutor social /venitul minim garantat;
15. Colaborează cu serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3în vederea implementării planului individual de intervenţie;
16. Identifică şi mobilizează resursele beneficiarilor;
17. Iniţiază demersuri în vederea identificării persoanei amnezice sau cu probleme de sănătate 
mentală adresându-se în acest sens Direcţiei Informatizate de Evidenţă a Populaţiei;
18. Identifică cauzele care au generat sărăcia extremă în care se află beneficiarul;
19. Reprezintă sau însoţeşte persoana asistată la instituţiile sau organele competente pentru a-şi 
rezolva problema socială generatoare a situaţiei de sărăcie extremă;
20. în colaborare cu serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului a Sectorului 3 sprijină asistatul în întocmirea dosarului de instituţionalizare într-un serviciu 
social rezidenţial, în funcţie de vârstă şi gradul de dependenţă al acestuia;
21. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin;
22. Şeful Centrului împreună cu echipa multidisciplinară elaborează metodologia de lucru, 
manualul de proceduri şi regulamentul intern al centrului, supunându-le aprobării Directorului 
General ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3;
23. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor
24. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
25. Asigură implementarea şî respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

II. Adăpostul de Noapte- oferă servicii pentru adulţii fără adăpost în clădirea situată în Bd. 1 Dec. 
1918 nr. 9J având o capacitate de 36 locuri şi funcţionând maxim 12 ore.

Adăpostul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Acordă persoanelor fără adăpost servicii de găzduire pe timp de noapte şi asistenţă medicală 
primară;
2. Asigură o masă (dimineaţa sau seara) tip hrană rece şi băuturi calde nealcooiîce beneficiarilor;
3. Oferă servicii de informare beneficiarilor; îi îndrumă pentru accesarea serviciilor în vederea 
includerii în programe de integrare;
4. Colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale 
a beneficiarilor;
5. Colaborează cu Poliţia Comunitară, spitale, serviciile din comunitate;
6. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor
7. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial ai entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Secţiunea XI
Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi «Floarea Speranţei»

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi « Floarea Speranţei » 
funcţionează în Calea Vitan nr. 267-269, Sector 3, Bucureşti; este un compartiment în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului 
Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială şi este condus de un şef centru.



Beneficiarii serviciilor oferite în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilităţi «Floarea Speranţei» sunt persoane adulte cu dizabilităţi cu domiciliul legal în 
sectorul 3, pentru care Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap S3 a emis o măsură 
de protecţie. Capacitatea centrului este de 46 de locuri.
Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Asigură găzduirea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar pentru persoanele cu 
dizabilităţi instituţionalizate în cadrul centrulu i;
2. Asigură asistenţă medicală primară, îngrijire şi supraveghere permanentă, în condiţii igienico- 
sanitare corespunzătoare de viaţă pentru beneficiarii centrului;
3. Asigură servicii de recuperare prin kinetoterapie şi m asa j;
4. Asigură condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei 
cu dizabilităţi;
5. Asigură servicii de consiliere şi terapie psihologică, consiliere şi asistenţă socială şi 
administrativă;
6. Asigură participarea beneficiarilor la activităţi ocupaţionale, de socializare, facilitează 
integrarea în comunitate a acestora;
7. Realizează periodic evaluarea socio-psîho-medicală a beneficiarului în vederea identificării 
nevoilor acestuia şi a elaborării planurilor individuale de intervenţie;
8. Asigură manager de caz pentru toţi beneficiarii, solicitându-l de la serviciul cu atribuţii în 
managementul de caz;
9. Efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor beneficiarilor conform legislaţiei în 
vigoare;
10. Promovează participarea beneficiarilor şi/sau a reprezentantului legal în planificarea şi 
acordarea serviciilor;
11. Respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
12. Asigură şi informează beneficiarul/ reprezentantul legal asupra procedurilor centrului;
21. Furnizează serviciile în conformitate cu Standardele minime de calitate privind serviciile sociale 
cu cazare destinate persoanelor cu dizabilităţi;
13. Asigură încasarea contribuţiei lunare de întreţinere, stabilită conform iegislaţiei în vigoare, 
datorată de adulţii cu handicap şi/sau de susţinătorii acestora;
14. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
15. Şeful Centrului împreună cu echipa multidisciplinară elaborează metodologia de lucru, 
procedurile de lucru şi regulamentul intern ai centrului, supunându-le aprobării Directorului 
General a! Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sect.3.;
16. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
17. Personalul din cadru! Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
18. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice, cu m odificările ş i com pletările ulterioare.
19. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Complexul de Servicii «Unirea» funcţionează în B-dul 1 Decembrie nr. 12-14, Sector 3, 
Bucureşti; Complex de Servicii «Unirea» este un compartiment în cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv al Direcţiei 
de Protecţie Socială şi este condus de un şef centru.

Complexul de servicii "Unirea" are în componenţă : Centrul de Zi "Sf. Lucian" şi Locuinţa minim  
protejată pentru persoane adulte cu dizabilitati «Sf.Paraschiva».

Secţiunea XII
Complex de Servicii «Unirea»
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Centrul de z i "Sf. Lucian" se adresează atât persoanelor adulte cu dizabilităţi, cu certificate de 
încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, de pe raza sectorului 3 care nu pot 
beneficia de îngrijire din partea familiei pe timpul zilei, cât şi beneficiarilor din locuinţa protejată, ca 
o completare a gamei de servicii. Capacitatea centrului este de 25 iocuri (15 pentru beneficiarii din 
comunitate şi 10 pentru beneficiarii locuinţei protejate).

Programul de funcţionare : luni-joi: 08,00-16,30; vineri: 08,00-14,00 
Atribuţiile centrului de zi:
1. Asigură beneficiarilor servicii de supraveghere şi îngrijire pe perioada zilei
2. Asigură informarea si consiliere socială a beneficiarilor
3. Asigură servicii de consiliere psihologică
4. Asigură activităţi de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă
5. Asigură servicii de terapie ocupaţională , de integrare socială
6. Asigură activităţi de abilitare si reabilitare funcţională - kinetoterapie
7. Asigură servirea unei mese calde la prânz;
8. Furnizează serviciile incluse în planul individual de intervenţie, în conformitate cu Standardele 
minime de calitate;
9. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu m odificările şi com pletările următoare.
10. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.

Locuinţa minim protejată pentru persoane adulte cu dizabilitati «Sf.Paraschiva» se 
adresează persoanelor adulte încadrate în grad de handicap, cu certificate de încadrare în termen 
de valabilitate, cu autonomie ridicată, capabile de viaţă independentă (autogospodărire, îngrijire), 
persoane cu domiciliul legal în sectorul 3. Beneficiarii sunt angajaţi în muncă, cu excepţia celor 
pentru care a fost stabilită capacitatea de muncă pierdută.

Locuinţa minim protejată pentru persoane adulte cu dizabilitati «Sf.Paraschiva» funcţionează în 
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 12-14, are o capacitate de 10 locuri.
Atribuţiile locuinţei protejate :
1. Asigură pe perioadă determinată, găzduirea de tip familial, în sistem minim protejat, 
beneficiarilor în condiţii de minim confort, siguranţă şi igienă.
2. Asigură condiţii beneficiarilor pentru o viaţă minim asistată;
3. Asigură informarea şi consilierea socială a beneficiarilor
4. Asigură consilierea psihologică a beneficiarilor şi a familiilor acestora
5. Asigură beneficiarilor alimente pentru prepararea hranei
6. Asigură servicii de monitorizare
7. Asigură sprijin pentru dezvoltarea autonomiei personale, a deprinderilor de viaţă 
independentă
8. Asigură accesul beneficiarilor la activităţile desfăşurate în cadrul centrului de zi
9. Furnizează serviciile incluse în planul personal de viitor, în conformitate cu Standardele 
minime de calitate privind serviciile cu cazare destinate persoanelor cu dizabilităţi;
10. Se asigură că sunt respectate drepturile beneficiarilor;
11. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu m odificările şi com pletările ulterioare.
12. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 

vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
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Secţiunea XIII
Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice «Sfânta Ana»

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sfânta Ana" funcţionează în 
imobilul din str. Plt. Maj. Marin Pazon nr.2b, sector 3, Bucureşti şi este unitate de asistenţă socială, 
fără personalitate juridică, compartiment în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3, Bucureşti şi are 
o capacitate de 41 de locuri.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sfânta Ana" se subordonează 
Directorului Executiv al Direcţiei de Protecţie Socială şi este condus de un şef de centru. Centrul de 
îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sfânta Ana" este destinat persoanelor vârstnice 
care au domiciliul legal pe raza Sectorului 3, pentru care serviciile de îngrijire alternative nu 
corespund gradului ridicat de dependenţă şi are misiunea de a asigura găzduirea şi îngrijirea 
persoanelor cu vârsta peste 65 ani, pe o perioadă nedeterminată, în funcţie de nevoile individuale 
ale acestora.

Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii
1. Asigură servicii de găzduire, hrană, echipament şi cazarmanent pentru persoanele 
instituţionalizate în cadrul centrului;
2. Asigură servicii de îngrijire care să respecte integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice;
3. Asigură asistenţă medicală, îngrijire şi supraveghere permanentă, în condiţii igienico-sanitare 
corespunzătoare;
4. Asigură activităţi de terapie ocupaţională şi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi 
psihologică;
5. Asigură încasarea contribuţiei lunare de întreţinere, stabilită conform legislaţiei, datorată de 
către beneficiari şi susţinătorii legali ai acestora;
6. Facilitează integrarea în comunitate a persoanelor vârstnice;
7. Asigură servicii de recuperare prin kinetoterapie şi masaj;
8. Centrul efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor beneficiarilor conform  
legislaţiei în vigoare;
9. Realizează periodic evaluarea socio-psiho-medicală a beneficiarului în vederea identificării 
nevoilor acestuia şi a elaborării planurilor individuale de intervenţie;
10. Furnizează serviciile incluse în planul de îngrijire şi asistenţă în conformitate cu Standardele 
minime de calitate;
11. Promovează participarea beneficiarilor şi /sau a reprezentanţilor legali în planificarea şi 
acordarea serviciilor;
12. Respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor sociale;
13. Asigură informarea beneficiarilor şi a reprezentanţilor legali asupra Regulamentului de Ordine 
Interioară, a Cartei drepturilor beneficiarilor şt a Ghidului beneficiarului;
14. Asigură informarea beneficiarilor şi a reprezentanţilor legali asupra Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a centrului;
15. Asigură informarea beneficiarilor şi a aparţinătorilor cu privire la prevenirea şi combaterea 
oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra persoanelor vârstnice şi a 
modalităţii de formulare a sesizărilor şi reclamaţiilor;
16. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
17. îndeplineşte orice atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
18. Personalul din cadrul Centrului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi răspunde 
pentru modul de îndeplinire a sarcinilor în faţa superiorilor;
Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
m anagerial al entităţilor publice, cu m odificările ş i com pletările ulterioare.

110



Secţiunea XIV
Adăpost pentru Victimele Violenţei în Familie „Sf. Maria"

Adăpostul pentru Victimele Violenţei în Familie "Sf. Maria" este destinat victimelor 
violenţei în familie, cuplului mamă-copil aflat în situaţie de criză, predispus la violenţe familiale. 
Adăpostul pentru Victimele Violenţei în Familie „Sf. Maria" este un compartiment în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, se subordonează Directorului Executiv 
al Direcţiei de Protecţie Socială şi este condus de un şef centru. Capacitatea centrului este de 12 
locuri.

Adăpostul îndeplineşte următoarele atribuţii:
1. Asigură admiterea în regim de urgenţă a beneficiarilor, pe o perioadă cuprinsă între 5 - 60 zile; 
în situaţii excepţionale se poate aproba prelungirea până la 180 de zile, numai cu aprobarea 
conducerii adăpostului;
2. Asigură beneficiarilor servicii de găzduire (cazare, hrană);
3. Asigură servicii de consiliere victimelor violenţei în familie pentru depăşirea situaţiilor de criză;
4. Asigură asistenţa psihologică a victimelor violenţei în familie;
5. Asigură îngrijirea medicală primară a victimelor violenţei în familie;
6. Asigură sprijin beneficiarilor în demersurile de integrare/reintegrare social;
7. Informează beneficiarii în legătură cu drepturile şi obligaţiile pe care le au;
8. Realizează periodic evaluarea socio-psiho-medicală a beneficiarului în vederea identificării 
nevoilor acestuia şi a elaborării planurilor individuale de intervenţie;
9. Şeful de centru solicită pentru beneficiarii adăpostului numirea unui m anager de caz din 
compartimentui cu atribuţii în asigurarea managementului de caz pentru persoane adulte;
10. Şeful centrului numeşte responsabilul de caz;
11. Realizează monitorizarea postreintegrare pentru victimele adulte şi a cuplului mamă-copil 
(care nu a beneficiat de servicii/beneficii postreintegrare în baza planului de servicii) şi informează 
managerul de caz;
12. Asigură furnizarea serviciilor incluse în planul individualizat de intervenţie în conformitate cu 
Standardele minime de calitate;
13. Colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistenţa copiilor şi familiilor lor, inclusiv 
cu profesioniştii din domeniu;
14. Colaborează cu organele de poliţie, instanţele judecătoreşti;
15. întocmeşte şi transmite lunar rapoarte statistice privind activităţile desfăşurate şi categoriile 
de beneficiari ai serviciilor oferite de centru;
16. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3 în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
17. Şeful Centrului împreună cu echipa multidisciplinară elaborează metodologia de lucru, 
procedurile de lucru şi regulamentul intern al centrului, supunându-le aprobării Directorului 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sect.3.;
18. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare;
19. Personalul din cadrul Adăpostului asigură confidenţialitatea lucrărilor şi informaţiilor şi 
răspunde pentru modul de îndeplinire a sarcinilor de serviciu în faţa şefilor ierarhici;
20. Asigură implementarea Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităţilor publice, cu m odificările ş i com pletările ulterioare.
21. Asigură implementarea şi respectarea Regulamentului UE/679/2016 şi a legislaţiei interne în 
vigoare privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
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PA RTEA  a -  IV  - a 
CO LEG IU L D IR ECTO R

A rt.l. Conducerea Direcţiei Generale se asigură de directorul general, cu sprijinul colegiului 
director, care are rol consultativ.
Art.2. Componenţa Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 3 este stabilită prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 3 şi este constituită 
din: Secretarul Sectorului 3, Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3 , directorii generali adjuncţi, directorii executivi şi şefi de servicii 
subordonate direct Directorului General din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 3, Directorul General al Direcţiei de Poliţie Locală Sector 3, Directorul 
Executiv al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Sector 3 şi Şeful Serviciului Autoritate Tutelară 
Sector 3.
Art.3. Preşedintele Colegiului Director este Secretarul Sectorului 3. în situaţia în care preşedintele 
Colegiului Director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către Directorul 
General sau, după caz, de către unul din Directorii Generali Adjuncţi ai Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, numit prin dispoziţie a Directorului General.
Art.4. Colegiul Director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea Directorului 

General, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului 
Generai, a Preşedintelui Colegiului Director sau a unuia dintre Directorii Generali Adjuncţi/ 
Executivi.
Art.5. La şedinţele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, membrii Comisiei pentru 
Protecţia Copilului, ai Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi alţi consilieri locali, 
respectiv Primarul sectorului 3 precum şî aite persoane invitate de Colegiul Director.
Art.6. Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 

îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- analizează activitatea Direcţiei generale;
- propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei 

generale;
- eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcţiei şi contul de încheiere  

a exerciţiului bugetar;
- avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al Direcţiei generale, 

avizul este consultativ;
- eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, 
în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

- propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 
înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin 
licitaţie publică organizată în condiţiile legii;

- propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti 
concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia generală, în condiţiile legii;

- eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare 
alocate de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în 
condiţiile legii.

- Colegiul Director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului 
Local al Sectorului 3 .
Art.7. Şedinţele Colegiului Director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul 
membrilor săi şi a Preşedintelui.
Art-8. în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă hotărâri cu votul a jumătate  
plus unu din totalul membrilor săi.
Art.9. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către Şeful Serviciului Managementul 
Resurselor Umane din cadrul Direcţiei Resurse Umane.
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STATUTUL PERSONALULUI

1. Organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 se aprobă de către Consiliul Local Sector 3,
2. Numirea Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului 
Sector 3 se face prin Hotărârea Consilului Local în urma concursului/examenului organizat pentru 
ocuparea acestei funcţii;
3. Angajarea/numirea personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului 
Sector 3 se face pe bază de concurs organizat conform prevederilor legale, prin dispoziţia 
Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare; tot prin dispoziţie a Directorului General se face şi eliberarea din 
funcţie a personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3;
4. Salarizarea personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 
se va face potrivit nivelurilor de salarizare prevăzute de legislaţia în vigoare;
5. Personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 îi sunt 
interzise, sub sancţiunea desfacerii contractului de muncă, divulgarea informaţiilor obţinute în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca şi pretinderea sau primirea de foloase necuvenite.

P A R T E A  a - V l-a  
PA TRIM O N IU  $1 BU G ET

1. Patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 este format 
din bunuri mobile şi imobile, obiecte de inventar şi mijloace fixe preluate pe bază de Protocol de la 
Consiliul Local al sectorului 3 sau Primăria Sector 3, precum şî cele provenite din donaţii şi 
sponsorizări, în condiţiile legii.
2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 are buget propriu, 
aprobat de către Consiliul Local al sectorului 3.
3. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 poate primi cu titlu de 
donaţii sau sponsorizări, bunuri mobile sau imobile, sume de bani etc. de la persoane juridice şi 
persoane fizice în condiţiile legii şi pentru realizarea obiectului de activitate.
4. Finanţarea activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţiei Copilului Sector 3 se 
asigură din fondurile repartizate de Consiliul Local în baza proiectului de buget propus de aceasta, 
dar se poate realiza şi din venituri extrabugetare (donaţii, sponsorizări etc.)

PA R TEA  a- V II-  a 
D IS P O ZIŢ II F IN A LE

1. Pentru fiecare salariat - funcţie de conducere sau de execuţie - se întocm eşte fişa postului, 
care va cuprinde atribuţiile, competenţele, responsabilităţile şi relaţiile de serviciu. Fişa postului se 
întocmeşte cu respectarea prevederilor stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare 
corespunzător fiecărui departament din structura organizatorică a instituţiei, de către şeful 
ierarhic.
2. Şefii de servicii şi de birouri îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Fişa postului, contrasemnează 
toate lucrările personalului din subordine, coordonează şi verifică activitatea salariaţilor din cadrul 
serviciului pe care îl conduc, inclusiv în teren, precum şi orice alte atribuţii dictate de bunul mers al 
instituţiei şi/sau conferite de conducerea instituţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
asigură confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile şi documentele din cadrul serviciilor 
pe care le conduc; răspund în faţa conducerii instituţiei de modul de îndeplinire a activităţii din 
cadrul serviciului pe care îl conduc; urmăresc şi răspund de disciplina muncii specifice salariaţilor şi 
fac propuneri în acest sens.
3. Personalul din departamentele structurii organizatorice ale instituţiei este obligat să cunoască 
şi să aplice prevederile prezentului Regulament precum şi ale fişei postului pe care îl ocupă.
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4. La propunerea motivată a Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei Copilului Sector 3, prezentul ROF se poate modifica şi completa cu aprobarea Consiliului 
Local.
5. Prezentul Regulament se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al sectorului 3.
6. în caz de nerespectare a prezentului Regulament se aplică dispoziţiile legale în vigoare.
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