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CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

 
 Art. 1.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 

(D.G.A.S.P.C. Arad) este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în 

subordinea Consiliului Judeţean.  

 

 Art. 2.  D.G.A.S.P.C. Arad realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială 

în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 

 Art. 3.  D.G.A.S.P.C. Arad are un patrimoniu propriu, format din bunurile mobile şi 

imobile din dotare, procurate din fondurile puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean, 

precum şi cele provenite din finanţări, donaţii, sponsorizări şi colaborări. 

 

 Art. 4.  Finanţarea D.G.A.S.P.C. Arad se asigură din următoarele surse: bugetul de 

stat, bugetul local al judeţului, bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiului, 

fonduri interne şi externe, donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti 

ale beneficiarilor prevăzute de lege. 

 

 Art. 5.  Directorul General al D.G.A.S.P.C Arad are calitatea de ordonator terţiar de 

credite şi dispune de mijloacele materiale şi financiare puse la dispoziţie din bugetul 

judeţului sau din alte surse. 

 

 Art. 6.  (1) Direcţia are ştampilă proprie, în formă rotundă, cu următorul conţinut: 

Consiliul Judeţean Arad - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Arad.  

 

 (2) Antetul documentelor şi corespondenţei D.G.A.S.P.C. va avea acelaşi conţinut ca 

şi cel înscris pe ştampilă. 

 

 (3) D.G.A.S.P.C. Arad are ca activitate complementară transportul rutier naţional şi 

internaţional de persoane în regim propriu.  

 

CAPITOLUL II 

Structura organizatorică 
 

 Art. 7.  Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul D.G.A.S.P.C Arad 

se aprobă prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad, astfel încât funcţionarea D.G.A.S.P.C. 

să asigure îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin, precum şi realizarea 

deplină şi exercitarea efectivă a drepturilor copilului şi adultului aflat în dificultate. 
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 Art. 8.  Conducerea D.G.A.S.P.C Arad se asigură de către Directorul General şi de 

către Colegiul Director. 

 

 Art. 9.  Directorul general reprezintă Direcţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile 

publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.  

 

            Art. 10.  Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile principale 

prevăzute la art. 21, de asemenea, Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii 

prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean. 

 

 Art. 11.  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Directorul general emite dispoziţii. 

 

 Art. 12.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului are doi 

directori generali adjuncţi: director general adjunct pe probleme de asistenţă socială şi un 

director general adjunct pe probleme economice. 

 

Art. 13.  Directorul general al D.G.A.S.P.C Arad coordonează direct 

activitatea pentru : 

 

 Serviciul juridic contencios; 

  Serviciul resurse umane, securitate si sanatate in munca; 

 Serviciul strategii, proiecte, monitorizare, relatii ONG; 

 Serviciul de coordonare a activitatii administratiei publice locale in domeniul 

asistentei sociale; 

 Compartimentul comunicare, registratura, relatii cu publicul si evaluare 

initiala; 

 Compartimentul managementul si controlul calitatii serviciilor sociale; 

 Compartimentul audit intern; 

 Serviciul adoptii;  

 Compartiment postadoptii; 

 Biroul monitorizare servicii sociale contractate; 

 

             Art. 14  Directorul general adjunct asistenta sociala coordonează activitatea următoarelor 

servicii, birouri şi compartimente: 

 

 Serviciul management de caz pentru copii si adulti; 

 Serviciul de evaluare complexa a copilului; 

 Serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap; 

 Serviciul secretariatul comisiei pentru protectia copilului si a comisiei de 

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

 Serviciul de monitorizare si evaluare asistenti maternali; 
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 Serviciul mobil de recuperare, reabilitare si consiliere a copiilor cu 

dizabilitati; 

 Centrul de tip rezidential „Speranta” Sebis; 

 Centrul de plasament Oituz; 

 Complex servicii sociale Ineu; 

 Centrul de recuperare si reabilitare copii cu dizabilitati; 

 Centrul de terapie si recuperare pentru copii „Ghiocelul”; 

 Centrul de recuperare pentru copii Lipova; 

 Compartimentul case de tip familial Lipova 

 Compartimentul case de tip familial Santana; 

 Locuinta protejata SOS 2 

 Serviciul pentru prevenirea marginalizarii sociale, trafic, migratie si 

repatrieri; 

 Centrul multifunctional de consiliere si educatie; 

 Centrul maternal; 

 Serviciul de evaluare si consiliere in situatii de abuz, neglijare si violenta 

domestica; 

 Centrul de primire minori; 

 Centrul de criza; 

 Telefonul de urgenta. Echipa mobila; Adapostul de zi si noapte pentru copii 

strazii Zadareni; 

 Biroul de evaluare si consiliere psihologica; 

 Centrul de asistenta si consiliere pentru persoane TSA; 

 Serviciul monitorizare si control servicii rezidentiale adulti cu dizabilitati; 

 Centrul de ingrijire si asistenta Pecica; 

 Centrul de ingrijire si asistenta Paulis; 

 Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Cuvesdia; 

 Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Petris; 

 Centrul de integrare prin terapie ocupationala „ Tabacovici”; 

 Complex de servicii sociale Varadia; 

 Centrul de plasament Varadia; 

 Centrul de ingrijire si asistenta Varadia; 

 Locuinta protejata „Mierlei”; 

 Locuinta protejata „Ceahlau”; 

 Apartamentul pentru tineri; 

 Casa Oituz; 

 Compartimentul de evaluare initiala, extinsa, pregatire si formare 

prevocationala; 

 Compartimentul angajare asistata; 

 Biroul de informare si sprijin in vederea identificarii unui loc de munca; 

 Directorul general adjunct asistenta sociala se subordonează Directorului general. 
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Art. 15  Directorul general adjunct economic coordonează activitatea următoarelor 

servicii, birouri şi compartimente: 

 

 Serviciul contabilitate – salarizare; 

 Serviciul tehnic, administrativ; 

 Compartimentul achizitii publice; 

 Compartimentul evidenta si plata prestatii sociale. 

 

 Directorul general adjunct economic se subordonează Directorului general. 

  

 Art. 16.  În absenţa directorului general,  atribuţiile acestuia se exercită de unul 

dintre directorii generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţia directorului general. 

 Art. 17.  Colegiul director al D.G.A.S.P.C. este compus din 3 consilieri judeţeni, 

directorul general, directorii generali adjuncţi şi personalul de conducere din cadrul 

DGASPC Arad. Preşedintele Colegiului director este secretarul Consiliului Judeţean. 

 Art. 18.  La şedinţele Colegiului director pot participa, fără drept de vot, membrii 

Comisiei pentru Protecţia Copilului, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, consilierii 

judeţeni şi alte persoane invitate de membrii Colegiului director. 

 Art. 19.  Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la 

convocarea directorului general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este 

necesar, la cererea directorului general, a preşedintelui Colegiului director sau a unuia 

dintre directorii generali adjuncţi. 

 Art. 20.  Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

 a) analizează şi controlează activitatea D.G.A.S.P.C Arad; propune directorului 

general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor instituţiei; 

 b) avizează proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. şi contul de încheiere al 

exerciţiului bugetar; 

 c) avizează proiectele strategiilor şi rapoartelor elaborate de Directorul general, 

avizul este consultativ; 

 d) propune Consiliului Judeţean modificarea structurii organizatorice şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale D.G.A.S.P.C., precum şi rectificarea 

bugetului în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

 e) propune Consiliului Judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul 

D.G.A.S.P.C., altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile 

legii; 

 f) propune Consiliului Judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii 

de către Direcţie, prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii; 

 g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de 

funcţii şi salarizarea personalului D.G.A.S.P.C., cu încadrarea în resursele financiare 

alocate de Consiliul Judeţean Arad, în condiţiile legii; 

 h) avizează capacitatea centrelor/caselor subordonate D.G.A.S.P.C. Arad. 

 Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a 
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Consiliului Judeţean Arad. 

 

 Art. 21.  Şedinţele Colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două 

treimi din numărul membrilor săi. 

 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul director adoptă hotărâri, cu votul 

majorităţii membrilor. 

 

 Art. 22.  Structura organizatorică a D.G.A.S.P.C. Arad este următoarea: 

 

COD.1.    Director general; 

COD.2.    Directorul general adjunct asistenţă socială; 

COD.3.    Directorul general adjunct economic; 

COD.1.1. Serviciul juridic contencios; 

COD.1.2. Serviciul resurse umane, securitate şi sănătate în muncă; 

COD.1.3.  Serviciul strategii, proiecte, monitorizare, relaţii ONG; 

COD.1.4. Compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi                                                    

evaluare iniţială; 

           COD.1.5. Compartimentul managementul şi controlul calităţii serviciilor sociale; 

COD.1.6.  Compartimentul audit intern; 

COD.1.7.  Serviciul adopţii; 

                  Compartiment postadopţii. 

COD.1.8.  Biroul monitorizare servicii sociale contractate; 

COD.1.9. Serviciul de coordonare a activităţii administraţiei publice locale în 

domeniul asistenţei sociale; 

COD.2.1. Serviciul management de caz pentru copii si adulţi; 

COD.2.2. Serviciul de evaluare complexă a copilului; 

COD.2.3. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

COD.2.4. Serviciul secretariatul comisiei pentru protecţia copilului si al comisiei 

de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

COD.2.5. Serviciul de monitorizare şi evaluare asistenţi maternali; 

COD.2.6. Serviciul mobil de recuperare, reabilitare şi consiliere a copiilor cu 

dizabilităţi; 

COD.2.6.1. Centrul de tip rezidenţial „Speranta” Sebis; 

COD.2.6.2. Compartimentul case de tip familial Lipova; 

COD.2.6.3. Centrul de plasament Oituz; 

COD.2.6.4. Centrul de terapie şi recuperare pentru copii „Ghiocelul”; 

COD.2.6.5. Centrul de recuperare pentru copii Lipova; 

COD.2.6.6. Centrul de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi; 

COD.2.6.7. Complex servicii sociale Ineu; 

COD.2.6.8. Compartimentul case de tip familial Sântana; 

COD.2.6.8.1. Locuinţa protejată SOS 2; 

COD.2.7. Serviciul monitorizare şi control servicii rezidenţiale adulţi cu 
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dizabilităţi; 

COD.2.7.1. Centrul de ingrijire şi asistenţă Pecica; 

COD.2.7.2. Centrul de ingrijire şi asistenţă Paulis; 

COD.2.7.3. Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Cuveşdia; 

COD.2.7.4. Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Petriş; 

COD.2.7.5. Centrul de integrare prin terapie ocupatională „ Tabacovici”; 

COD.2.7.6. Locuinţa protejată „Mierlei”; 

COD.2.7.7. Locuinţa protejată „Ceahlău”; 

COD.2.7.8. Apartamentul pentru tineri; 

COD.2.7.9. Casa Oituz; 

COD.2.7.10. Complex de servicii sociale Vărădia; 

COD.2.7.10.1. Centrul de plasament Vărădia; 

COD.2.7.10.2. Centrul de ingrijire si asistenţă Vărădia; 

COD.2.7.11. Compartimentul de evaluare iniţială, extinsă, pregatire si formare 

prevocatională; 

COD.2.7.12. Compartimentul angajare asistată; 

COD.2.7.13. Biroul de informare si sprijin in vederea identificării unui loc de 

muncă; 

COD.2.8. Biroul de evaluare si consiliere psihologică; 

COD.2.8.1. Centrul de asistenţă şi consiliere pentru persoane TSA; 

COD.2.9. Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migraţie şi 

repatrieri; 

COD.2.9.1. Centrul multifuncţional de consiliere şi educaţie; 

COD.2.9.2. Centrul maternal; 

COD.2.10. Serviciul de evaluare şi consiliere în situaţii de abuz, neglijare şi 

violenţă domestică; 

COD.2.10.1. Centrul de primire minori; 

COD.2.10.2. Adăpostul de zi şi noapte pentru copii străzii Zădăreni; 

COD.2.10.3. Centrul de criză; 

COD.2.10.4. Telefonul de urgenţă. Echipa mobilă; 

COD.3.1. Serviciul contabilitate – salarizare; 

COD.3.2. Compartimentul achiziţii publice; 

COD.3.3. Compartimentul evidenţă şi plată prestaţii sociale; 

COD.3.4. Serviciul tehnic, administrativ. 

 

CAPITOLUL III 

Art. 23 Atribuţii şi competenţe 

 

COD.1 DIRECTORUL GENERAL: 

 

1. Reprezintă instituţia în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice 

şi juridice din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie; 
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2. Exercită atribuţiile ce revin D.G.A.S.P.C. în calitate de persoană juridică; 

3. Coordonează şi controlează întreaga activitate a instituţiei; 

4. Este vicepreşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului şi reprezintă D.G.A.S.P.C. în 

relaţiile cu aceasta; 

5. Exercită funcţia de ordonator terţiar de credite al DGASPC Arad şi contul de încheiere 

a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului director şi aprobării 

Consiliului Judeţean; 

6. Elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean, proiectul strategiei anuale, pe 

termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de 

asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul Colegiului Director şi 

al Comisiei; 

7. Elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi 

protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiei şi propune măsuri 

pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului 

Director şi apoi Comisiei pentru Protecţia Copilului; 

8. Aprobă statul de personal al D.G.A.S.P.C., numeşte şi eliberează din funcţie personalul 

din cadrul D.G.A.S.P.C., potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului 

Judeţean statul de funcţii al D.G.A.S.P.C., având avizul Colegiului Director; 

9. Controlează activitatea personalului din cadrul D.G.A.S.P.C. şi aplică sancţiuni 

disciplinare la nivelul acestui personal; 

10. Constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

11. Asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului. 

 

    COD. 2. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT – ASISTENŢĂ SOCIALĂ: 
 

1. Activitatea serviciilor subordonate conform organigramei D.G.A.S.P.C. Arad; 

2. Verifică şi controlează modul de realizare a obiectivelor „Strategiei judeţene în 

domeniul protecţiei copilului” împreună cu celelalte servicii/birouri/ compartimente, 

privind reducerea numărului de copii din centrele de plasament prin reintegrarea în 

familia naturală, prevenirea instituţionalizării, reducerea duratei de şedere în instituţii;  

3. Verifică modul în care sunt întocmite şi aplicate proiectele individualizate pentru o 

îngrijire personalizată a copilului; 

4. Controlează dezvoltarea armonioasă şi menţinerea unui climat corespunzător în 

unităţile din subordine;  

5. Elaborează rapoarte şi propuneri către conducerea D.G.A.S.P.C. Arad cu privire la 

organizarea şi funcţionarea sectorului de care este responsabil; 

6. Reprezintă D.G.A.S.P.C. Arad în toate situaţiile în care este nevoie numai prin 

delegare aprobată de Directorul general. 

7. Coordonează şi prelucrează activitatea serviciilor care asigură protecţia drepturilor 

persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu handicap şi a persoanelor adulte fără 

adăpost,  din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad aflate in subordine;  

8. Elaborează rapoarte şi propuneri către conducerea D.G.A.S.P.C. Arad cu privire la 
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organizarea şi funcţionarea sectorului de care este responsabil; 

9. Verifică şi controlează modul de realizare a obiectivelor „Strategiei judeţene în 

domeniul protecţiei persoanei adulte aflate în dificultate” împreună cu celelalte 

servicii/birouri/compartimente; 

10. Colaborează cu şefii serviciilor/birourilor/compartimentelor şi centrelor din subordine 

pentru buna organizare şi funcţionare a acestor alternative; 

Analizează şi propune modalităţi de îmbunătăţire a activitaţii şi a organizării şi 

funcţionării centrelor aflate in subordine. 
 

      COD.3. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT ECONOMIC 

1. Repartizează atribuţiile şi responsabilităţile privind activitatea profesională a şefului 

serviciului contabilitate-salarizare, a compartimentului achiziţii publice, a 

compartimentului evidenta si plata prestatii sociale; 

2. Verifică toată documentaţia pentru bunurile ce urmează a fi casate, urmărind 

termenul de casare al acestora; 

3. Exercită controlul financiar – preventiv asupra tuturor documentelor ce impun o astfel 

de viză conform prevederilor din dispoziţia CFP; 

4. Verifică legalitatea, realitatea, eficienţa, şi eficacitatea cheltuielilor efectuate şi ţinerea 

corectă şi la zi a evidenţei contabile, propunând sancţiuni şi măsuri disciplinare în 

cazul constatării de abateri; 

5.  Asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar – 

contabile a unităţii; 

6. Organizează şi răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară; 

7. Aprobă documentele privind activitatea economică;  

8. Angajează unitatea prin semnătură, alături de Directorul general în toate operaţiunile 

patrimoniale; 

9. Participă la organizarea sistemului informatic financiar-contabil, urmărind folosirea 

cât mai eficientă a datelor contabile; 

10. Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza 

înregistrărilor  în contabilitate şi se procupă de introducerea tehnicii de calcul a 

lucrărilor în domeniul financiar-contabil; 

11. Asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia 

măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evenimentelor gestionate;  

12. Exercită controlul intern asupra activităţilor supuse acestui control pe care îl delegă în 

centre şi contabililor, verifică procesele verbale încheiate, propune măsuri şi sancţiuni 

în funcţie de cele constatate; 

13. Se asigură de întocmirea formelor necesare introducerii în plată pentru drepturile 

băneşti şi facilităţile stabilite prin legislaţia în vigoare a dosarelor adulţilor şi minorilor 

cu handicap; 

14. Asigură întocmirea corectă a documentaţiei necesare pentru realizarea achiziţiilor 

publice ; 
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15. Verifică realizarea documentaţiei tehnice, de către Biroul Tehnic administrativ pentru 

reparaţii curente, investiţii sau reparaţii capitale.  

 

COD.1.1.  SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS 

 

Serviciul juridic-contencios are următoarele atribuţii şi competenţe: 

1. Intocmeşte documentaţia necesară, formulează şi susţine cereri şi apărări conform 

prevederilor legale în dosarele privind litigiile pe care le are Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad (DGASPC Arad) cu persoanele fizice sau 

juridice; 

2. Reprezintă DGASPC Arad în faţa instanţelor judecătoreşti în toate  procesele/cauzele 

pe care le are instituţia cu persoanele fizice sau juridice, indiferent de obiectul 

acestora, arătând poziţia instituţiei conform legii; 

3. Reprezintă DGASPC Arad în faţa altor autorităţi judecătoreşti, precum şi a 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale; 

4. Depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului care are 

dreptul la o măsură de protecţie alternativă, respectiv tutela, adopţia, la o măsură de 

protecţie specială şi a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin înregistrarea 

tardivă a naşterii, atunci când este cazul; 

5. Asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale instituţiei în conformitate cu 

constituţia şi legile ţării; 

6. Ia măsurile necesare pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi 

sprijină realizarea acestora în conditiile şi procedurile prevăzute de lege; 

7. Avizează şi semnează acte cu caracter juridic numai pentru aspectele strict juridice 

ale actelor, nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură; 

8. Avizează pentru legalitate dispoziţiile şi deciziile directorului general al DGASPC 

Arad; 

9. Avizează deciziile semnate de directorul general în vederea realizării drepturilor 

persoanelor   cu handicap, conform legii; 

10. Avizează dispoziţiile şi deciziile directorului general referitoare la raporturile de 

muncă ale personalului contractual şi ale funcţionarului public, conform legii;  

11. Avizează convenţiile, contractele, protocoalele, parteneriatele şi actele adiţionale pe 

care le încheie DGASPC Arad, conform legii; 

12. Avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri şi decizii care urmează să fie 

aprobate de directorul general; 

13. Sesizează instanţa de judecată şi reprezintă instituţia în faţa acesteia, în situaţia în care 

se consideră de către instituţie că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru 

decăderea totală sau parţială a părinţilor ori a unuia dintre ei, din exerciţiul 

drepturilor părinteşti, pentru instituirea/revocarea măsurilor de protecţie speciale 

conform L.nr. 272/2004, instituirea tutelei în condiţiile legii; 

14. Sesizează şi reprezintă instituţia în instanţele de judecată în procesele de deschidere, 
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încredinţare şi încuviinţare a adopţiei, după caz, conform legii; 

15. Acordă Comisiei pentru Protecţia Copilului Arad, la cererea acesteia, asistenţă 

juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii; 

16. Acordă copilului capabil de discernământ şi persoanei adulte asistenţă şi sprijin în 

exercitarea dreptului său la libera exprimare a opiniei; 

17. Formulează răspunsuri, conform legii, la petiţiile repartizate spre soluţionare 

serviciului sau în colaborare cu alte servicii, birouri sau compartimente din cadrul 

DGASPC Arad; 

18. Formulează alte acte şi documente dispuse şi repartizate de directorul general, la 

solicitarea scrisă a serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul DGASPC 

Arad şi din proprie iniţiativă atunci când se apreciază că este în interesul instituţiei, 

conform legii, către persoane fizice şi juridice de drept public şi privat; 

19. Verifică din punct de vedere juridic legalitatea actelor prezentate; 

20. Intocmirea, formularea, susţinerea, reprezentarea, depunerea diligenţelor, asigurarea 

apărărilor, luarea măsurilor necesare, avizarea, semnarea, sesizarea şi verificarea 

actelor şi documentelor se face de către şeful serviciului şi consilierii juridici din 

cadrul acestuia. 

 

      COD.1.2. SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN    

MUNCĂ: 

 

  Acest Serviciu are următoarele atribuţii şi competenţe:  

       1. Resursele umane sunt asigurate prin angajare şi testare, pentru a se stabili 

competenţa, experienţa şi abilităţile personalului. Şeful de serviciu analizează periodic 

sesizările cu privire la necesitatea ocupării posturilor vacante şi solicită Directorului 

General aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante. 

a.) Se evidenţiază posturile vacante care sunt solicitate pentru a fi scoase la concurs si se 

comunică Agenţiei Judeţene de ocupare a forţelor de muncă după care se publică şi se 

afişează  cu cel puţin 30 zile lucrătoare inainte de data stabilită pentru susţinerea 

concursului: 

 condiţiile privind studiile absolvite necesare ocupării funcţiei respective 

 vechimea necesară ocupării postului 

 tematica propusă pentru concurs avizată de  directorul executiv 

 actele necesare pentru dosar 

 data si locul susţinerii concursului 

b.) Şeful serviciului resurse umane desemnează o persoană care va asigura secretariatul 

comisiei, si va  raspunde de: 

 buna organizare şi desfăşurare a concursului 
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 de respectarea de către fiecare candidat a condiţiilor de studiu şi a altor 

condiţii prevăzute de lege 

c.) Preluarea dosarelor si verificarea autenticităţii actelor şi valabilitatea acestora.  

Dosarul pentru ocuparea unei funcţii contractuale este compus din : 

 cererea de înscriere a candidatului 

 copii de pe actele de studii 

 copii de pe actele de identitate 

 recomandarea de la ultimul loc de muncă 

 curriculum vitae 

 adeverinţa prind starea de sănătate a candidatului 

 avizul psihologic şi avizul psihiatric in cazul persoanelor care vor lucra în domeniul 

protecţiei copilului 

 cazierul judiciar 

 copie de pe cartea de muncă 

d.)  Întocmirea tabelului cu dosarele admise pentru concurs şi afişarea cu 5 zile înainte de 

examen. 

e.)  Se pregatesc foile ştampilate in vederea susţinerii probei scrise. 

f.) După susţinerea probei scrise se va întocmi şi afişa tabelul care cu candidaţii care au 

promovat proba scrisă si vor sustine şi interviul 

g.) rezultatul concursului se va consemna intr-un proces verbal semnat de toţi membrii 

comisiei de examinare 

h.) Afişarea rezultatului final după susţinerea interviului. 

Candidaţii admişi se vor prezenta la serviciul resurse umane unde se va incheia contractul 

individual de muncă si se vor inregistra in Registrul de evidenţă a salariaţilor. 

 

Pentru examenele de ocupare a funcţiilor publice, după stabilirea funcţiilor publice 

vacante se solicită avizul in vederea organizării concursului după care se comunică la 

monitorul oficial. Dupa publicarea posturilor vacante in M.O., se afisează la sediul 

instituţieii bibliografia si condiţiile de participare la examen. 

Toată procedura se desfasoară in conformitate cu Hot. 611/2008. După selecţia dosarelor se 

afisează cu 5 zile inainte de examen , tabelul cu dosarele admise pentru concurs. Se 

pregătesc materialele pentru concurs prin ştampilarea tuturor paginilor in partea stângă 

sus. După proba scrisă se intocmeşte proces verbal şi se afisează tabelul cu persoanele 

admise. La interviu se întocmeşte o fişă de interviu individuală după care se întocmeşte 

procesul verbal final de interviu. Se face suma punctajului celor două probe şi se 

întocmeşte procesul verbal final şi se afisează tabelul cu persoanele admise şi respinse în 

urma concursului. 

 Se transmite A.N.F.P.procesul verbal final. 
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 Inspectorul de resurse umane, în urma punctajului obţinut la rezultatele finale ale 

examenului, consemnat în procesul verbal final, stabileşte salariul de încadrare pentru 

fiecare persoană contractuală care va fi angajată. 

 Pentru funcţionarii publici se întocmeşte dispoziţia de numire în funcţia 

publică(DNFP) şi se înregistrează în registru de dispoziţii interne(RDI). 

 Funcţionarul public depune juramantul de credinţă şi completează declaraţia de 

avere şi declaraţia de interese completându-se astfel dosarul profesional 

 În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, inspectorul 

desemnat cu responsabilităţile de păstrare a dosarului personal, va păstra o copie de pe 

dosarul profesional şi va înmana dosarul profesional, pe baza semnăturii, 

funcţionarului public; 

a) Persoana promovată în urma examenului susţinut în vederea ocupării postului 

vacant, în termen de 15 zile de la data susţinerii examenului se prezintă la serviciul 

resurse umane şi semnează contractul individual de muncă(CIM) şi fişa 

postului(FP).Un exemplar din fişa postului rămâne la dosarul personal, un 

exemplar se transmite şefului ierarhic superior angajatului şi un exemplar rămâne 

la persoana in cauză. 

b) Inspectorul resurse umane comunică ANFP, în termen de 10 zile lucrătoare, orice 

modificare intervenită în situaţia funcţionarilor publici 

 Contractele de muncă se inregistrează în registrul contracte muncă(RCM), 

inregistrare care se transmite către Inspecoratului Teritorial de Muncă iar dispoziţiile 

de numire in funcţie publică se inregistrează în registrul de evidenţă a functionarilor 

publici(REFP). 

 Pentru persoana contractuală se intocmeşte dispoziţia de încadrare(DI) şi se 

inregistrează în RDI. 

 Pentru asistenţii maternali profesionişti contractul individual de muncă se încheie 

pe perioada de valabilitate a atestatului.  

 Se inregistrează in registrul unic de evidenţă şi se transmite o-line catre ITM ; 

 Inspectorul de resurse umane calculează şi urmareşte vechimea in muncă a 

personalului încadrat privind acordarea sporului de vechime şi a concediului de 

odihnă pentru personalul angajat din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad 

 Inspectorul resurse umane distribuie fişele de evaluare a performanţelor 

profesionale (FEVP) anuale ale angajaţilor, şefilor de serviciu si urmareşte procesul de 

evaluare a peformanţelor profesionale pentru unitatea repartizată 

 La solicitarile de suspendare ale contractului de muncă sau raportului de activitate, 

inregistrează în carnetele de muncă perioada solicitată de suspendare a activităţii. În 

situaţiile în care perioada concediului de boală depăşete 30 de zile se va consemna în 

carnetul de muncă peioada de suspendare. De asemenea, în momentul în care angajata 

rămâne în concediu de maternitate se procedează la suspendarea CIM sau a raportului 

de activitate, după caz. 

 În situaţia în care angajatul solicită încetarea CIM sau a raporturilor de activitate se 

întocmeşte dispoziţia de încetarea a activităţii,  se completează nota de lichidare. 
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 Anual se elaborează proiectul planului de ocupare al funcţiilor publice care se 

transmite Agenţiei naţionale a Funcţionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data 

aprobării de către Consiliul Judeţean Arad.  

2. Securitatea si sănătatea in muncă : 

Conform Legii 319/14.07.2006, HG.1425/11.10.2005, lucrătorii desemnaţi se ocupă de 

activităţile de prevenire si protecţie în urma deciziei emisă de angajator. 

 In cadrul acestor funcţii se desfaşoară activităţi concrete după cum urmează: 

 propun şi stabilesc locurile de muncă cât şi conducătorii locurilor de muncă; 

 întocmesc planul şi tematicile de instruire a lucrătorilor la nivelul instituţiei; 

 efectuează instructajul introductiv general pentru toţi noii angajaţi, detaşaţi şi 

delegate de la o intreprindere şi/sau de la o unitate la alta. 

o În cadrul instructajului introductiv general se prezintă: 

 activităţile specifice intreprinderii, riscurile pentru securitate si sănătate în muncă, 

precum şi măsurile de prevenire şi protecţie la nivelul instituţiei; 

 legislaţia de securitate si sănătate in muncă; 

 consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei de securitate şi 

sănătate in muncă; 

 riscurile de accidentare şi îmbolnavire profesională specifice instituţiei; 

 măsuri privind acordarea primului ajutor; 

 măsuri de stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor; 

 prezentarea Ordonanţei nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de 

muncă; 

 prezentarea Ordonanţei nr.99/2000 privind temperaturile extreme; 

 durata acestui instructaj va fi de 8 ore; 

 propune şi stabileşte durata şi periodicitatea efectuării tuturor instructajelor; 

 elaborează un program de instruire; 

 elaborează un plan de prevenire si protecţie; 

 elaborează un plan de acţiune în caz de pericol grav şi iminent; 

 modul de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă ca urmare a 

manifestării unui tip de risc existent. 

 acţiunile care trebuie intreprinse pentru limitarea şi inlăturarea urmărilor situaţiilor 

de urgenţă; 

 la instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane: 

 nou angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă; 

 salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşati în unitatea respectivă; 

 lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri; 

 studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practica de specialitate; 

 Durata instructajului introductiv general îl stabilim prin instrucţiuni proprii în 

funcţie de specificul activităţii, complexitatea procesului de muncă, dar nu mai 

puţin de 8 ore. 
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 La terminarea instructajului introductiv general, persoanele instruite vor fi 

verificate pe baza unor teste asupra cunoştinţelor acumulate. 

 Se întocmesc toate documentaţiile în vederea obţinerii autorizaţiilor de protecţia 

muncii, autorizaţia de securitate la incendii si autorizaţia de mediu dacă este cazul. 

 Se ţine o legatură strânsă cu toţi conducătorii locurilor de muncă cât şi cu 

reprezentanţii lucrătorilor. 

 Acolo unde se constată nereguli  se caută soluţii pentru remedierea lor. 

 În baza atribuţiilor de serviciu  se verifică locurile de muncă în scopul prevenirii 

accidentelor şi a bolilor profesionale. 

 Se respectă prevederile legislaţiei în vigoare privind Codul Muncii. 

 Se respectă regulamentul de Organizare si Funcţionare a DGASPC Arad. 

 -se participă la toate şedinţele de lucru organizate de conducerea instituţiei. 

 Permanent se face studiu individual pe linie de protecţia muncii şi 

situaţiilor de urgenţă, pentru a fi mereu în pas cu noutăţile din 

domeniu, pentru îmbogaţirea permanentă a cunoştinţelor 

profesionale, precum şi pentru eficientizarea muncii. 

Asistentul medical din cadrul Compartimentului Securitate şi sănătate în Muncă, 

respectand legislaţia mai sus mentionată, desfăşoară urmatoarele activităţii: 

 obţine fişele de aptitudine la angajare 

 întocmeşte dosarul medical viitorului angajat  unde  completează fişa de solicitare a 

examenului medical la angajare, fişa de identificare a factorilor de risc profesional  

 indică analizele şi investigaţiile necesare obţinerii fişei de aptitudine, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 anunţă medicul de institutie şi se stabileşte o dată exactă  pentru efectuarea  

examenului clinic.  

 înmânează Dosarul medical complet medicului specialist de medicina muncii 

pentru  eliberarea fişei de aptitudine care finalizează examenul medical la angajarea 

in muncă.  

 ataşează unul din exemplarele  fişei de aptitudine  dosarului angajatului, la 

SRUSSM, şi îmânează al doilea exemplar  pentru a fi anexat Fişei de protecţia 

muncii, care se păstrează la locul de muncă al fiecarui angajat. 

 obţine fişele de aptitudine la revenirea din concediu ingrijire copil până la 2 ani 

 la reluarea muncii, angajatei i se înmânează bilete de trimitere cu analizele şi 

investigaţiile necesare pentru obţinerea fişei de aptitudine 

 indrumă angajata spre cabinetele de specialitate cu care instituţia colaborează, 

ridică rezultatele impreună cu factura aferentă la finalizarea lor, 

 repartizează facturile serviciului de contabilitate. 

 anexează rezultalele investigaţiilor dosarului medical .  

 anunţă medicul de instituţie în vederea efectuării examenului clinic şi se stabileşte 

data examinării. 
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 înmânează Dosarul medical complet medicului specialist de medicina muncii în 

vederea eliberării fişei de aptitudine care trebuie să aibă data eliberării  până la data 

reluării activităţii angajatei.  

 ataşează unul din exemplarele  fişei de aptitudine  dosarului angajatului, la 

SRUSSM, şi înmânează al doilea exemplar  pentru a fi anexat Fisei de protecţia 

muncii, care se păstrează la locul de muncă al fiecarui angajat 

 obţine fişele de aptitudine la controlul medical periodic al angajaţilor 

 întocmeşte programarea anuală a controlului medical periodic al angajaţilor,  

 întocmeşte fişa de solicitare în care  specifică numele angajatului, funcţia deţinută şi 

analizele şi investigaţiile corespunzătoare fiecărui post, în conformitate cu legislaţia 

în vigoare şi în colaborare cu medicul de medicina muncii. De asemenea,  specifică 

şi denumirea, adresa, oraşul şi numărul de telefon al  cabinetelor de specialitate cu 

care instituţia are contract . 

 înregistrează  Fişa de solicitare la SRUSSM  

 înmânează Fişa de solicitare ordonatorului de credit spre aprobare. 

 completează bilete de trimitere către cabinetele medicale de specialitate şi, 

împreună cu o copie a fişei de solicitare,  înmânează şefului de centru/serviciu care 

semnează de primire. 

 se ridică rezultatele investigaţiilor impreună cu factura aferentă, 

 repartizează factura la serviciul de contabilitate. 

 verifică rezultatele analizelor şi în cazul in care acestea nu sunt  in limite normale,  

înştiinţează medicul de medicina muncii care indică o noua examinare imediat sau 

după administrarea unui tratament. 

 se anunţă medicul de intreprindere la finalizarea investigaţiilor, pentru efectuarea 

examenului clinic. 

 se înmanează medicului specialist de medicina muncii dosarele medicale complete 

care va elibera fişele de aptitudine.  

 se aduc Fişele de aptitudine la SRUSSM, se atasează un exemplar dosarelor 

personale ale angajatilor, al doilea exemplar îl repartizeaza centrului/serviciului de 

care apartin angajaţii care au efectuat controlul medical periodic.  

 ţine evidenţa fişelor de aptitudine 

 protecţia maternităţii la locul de muncă 

 întocmeşte raportul de evaluarea riscurilor privind protecţia maternităţii la locul de 

muncă şi informarea privind protecţia maternităţii la locul de muncă , in baza 

cererii angajatelor instituţiei  si a dovezii medicale ce confirmă existenţa  sarcinii – 

înmaneaza medicului de medicina muncii : raportul de evaluarea riscurilor privind 

protecţia maternităţii la locul de munca şi informarea privind protecţia maternităţii 

la locul de muncă , cererea/solicitarea angajatei si  actele medicale doveditoare.  

 aduce la cunoştinta angajatei si a SRUSSM- protecţia muncii orice masura de 

protecţie la locul de munca ce reiese in urma completării raportului şi a informării 

de către medicul de medicina muncii. 

 aduce la cunostinta DSP si ITM toate măsurile luate de instituţie pentru protectia 
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maternităţii la locul de muncă printr-o adresă care are anexate copii dupa toate 

documentele enumerate mai sus.  

 pastrează documentele in original la SRUSSM. 

 prevenirea imbolnavirilor prin gripă prin vaccinarea sezonieră a personalului 

 anunţă angajaţii privind vaccinarea antigripala , in urma adresei DSP  

 se transmite DSP necesarul de  doze de vaccin in baza tabelului intocmit la fiecare 

centru/serviciu cu angajaţii care-şi dau in scris acordul pentru administrarea 

vacinului,  

 transporta dozele de vaccin si  depozitează in condiţii corespunzatoare. 

 repartizează dozele de vaccin pe centre/servicii. 

 raportează DSP saptamanal, telefonic, dozele de vaccin efectuate iar la finalul 

campaniei  raportează in scris printr-un formular indicat de DSP, verificat si parafat 

de medicul angajat DGASPC, raport ce include si vaccinarea asistaţilor DGASPC. 

 

          COD.1.3. SERVICIUL STRATEGII, PROIECTE, MONITORIZARE, RELATII 

ONG 

Acest Serviciu, are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Pune în executare legile şi celelalte acte normative privind funcţia publică şi actele 

normative specifice; 

 Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea înfiinţării de noi servicii 

destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, 

persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflaţi în dificultate; 

 Identifică  fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; 

 Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; 

 Elaborează proiectul şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de fonduri; 

 Înaintează documentaţia forurilor competente; 

 Implementarea proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi în care este partener; 

 Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare; 

 Întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare; 

 Evaluează nevoile sociale la nivel judeţean şi propune obiective strategice prin 

intermediul strategiei judeţene; 

 Cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite la nivel judeţean, studiază 

strategiile din domeniu, stabileşte obiectivele şi indicatorii de realizare; 

 Elaborează strategia judeţeană în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei adulte 

aflate în dificultate; 

 Coordonează implementarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale; 

 Evaluează nevoile sociale la nivel judeţean şi propune soluţii pentru rezolvarea 

problemelor identificate; 

 Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează activităţile anuale; 
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 Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate în domeniul protecţiei copilului şi 

a persoanei adulte aflate în dificultate; 

 Evaluează nevoile sociale la nivel judeţean şi elaborează planuri de 

restructurare/dezinstituţionalizare; 

 Contribuie la coordonarea activităţii instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale; 

 Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau 

pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc.; 

 Participă la organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul 

de activitate al instituţiei; 

 Obţine informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, 

conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale; 

 Studiază impactul materialelor întocmite asupra segmentului de populaţie la care 

se adresează, în funcţie de eveniment; 

 Distribuie materiale informative şi oferă consultanţă în probleme din domeniul 

social; 

 Informează autorităţile sau organizaţiile nonguvernamentale despre orice 

modificări legislative, noutăţi în domeniu sau existenţa unor surse de finanţare 

nerambursabile în domeniul social; 

 Oferă sprijin metodologic pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii 

sociale la nivel local; 

 Răspunde solicitărilor înregistrate din partea diferitelor instituţii din judeţul Arad 

sau din alte judeţe; 

 Colaborează cu autorităţile şi instituţiil  publice cu care D.G.A.S.P.C. Arad 

colaborează; 

1.  Administrarea sistemului informatic CMTIS - Child Monitoring and Tracking 

Information Sistem:  

 menţinerea legăturii cu Direcţia generală protecţia copilului – 

Ministerul muncii, familiei şi protecţiei sociale, în vederea identificării 

şi eliminării neconcordanţelor care apar la întocmirea rapoartelor şi în 

vederea perfecţionării sistemului; 

 adăugarea/modificarea serviciilor/unităţilor conform organigramei; 

 elaborarea rapoartelor;  

 elaborarea metodelor de actualizarea datelor. 

2.  Actualizarea bazei de date a sistemului informatic CMTIS 

Actualizarea bazei de date este permanentă. Documentele folosite  în actualizarea datelor 

sunt: 

a) dispoziţii 

b) hotărâri CPC 

c) certificate de încadrare în handicap 
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d) certificate de orientări şcolare  

e) sentinţe judecătoreşti 

3.  Administrarea paginii de internet – www.dgaspc-arad.ro 

Se încarcă documente şi informaţii specifice, se menţine legătura cu firma care găzduieşte 

pagina, se îmbunătăţeşte permanent aspectul site-ului.  

4.  Culegerea/centralizarea datelor necesare întocmirii tabelelor indicatorilor 

5.  Administrare e-mail 

 se verifică permanent căsuţa poştala monitorizare@dgaspc-arad.ro 

 mesajele se listează şi se direcţionează către secretariatul instituţiei pentru  

înregistrare; 

 se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate;  

 se administrază conturile de mail 

6. Administrarea paginii de internet a  Monitoarelor Oficiale  

 pagina de descărcare www.expert-monitor.ro  

 pentru vizualizare în reţeaua internă a direcţiei se salvează într-un director 

partajat pentru reţea 

 se salvează pe suport electronic periodic 

7. Administrarea aplicaţiei LEGIS 

 se asigură legătura cu reprezentantul firmei proiectante 

 se instalează aplicaţia pe staţiile client 

8. Administrarea aplicaţiei EUROLEGIS 

 se asigură legătura cu reprezentantul firmei proiectante 

 se instalează aplicaţia pe staţiile client 

9. Asistenţă în domeniul IT 

  Soft:  

 instalare de sisteme de operare, programe, periferice 

  Hard:  

 montare componente: memorii, unităţi optice, periferice 

 identificarea problemelor 

 sesizarea firmei de specialitate IT  

  Altele: 

 scanare/prelucrare imagini şi documente; 

 înscripţionare CD/DVD-uri . 

10. Administrare serviciu de internet 

http://www.expert-monitor.ro/
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 se asigură legătura cu furnizorul serviciilor de internet în vederea rezolvării 

problemelor tehnice apărute; 

11. Întocmirea anexei cu specificaţii tehnice a caietului de sarcini pentru achiziţionarea 

echipamentelor de birou şi IT 

12. Întocmirea indicatorilor în care sunt centralizate serviciile sociale oferite persoanelor 

vârstnice şi cu handicap de către D.G.A.S.P.C Arad 

13. Administrarea aplicaţiei SENSITIVE 

  menţinerea legăturii cu firma proiectantă 

 modificarea/adaptarea rapoartelor rezultate din aplicaţie conform cerinţelor. 

Transmiterea lor la firma proiectantă pentru a fi incluse în actualizarea unei noi 

versiuni a aplicaţiei  

 identificarea şi corectarea erorilor operatorilor 

 instalarea versiunilor noi 

 salvarea bazei de date 

14. Culegerea datelor necesare întocmirii indicatorilor în care sunt centralizate serviciile 

sociale oferite copiilor, persoanelor vârstnice şi cu handicap de către D.G.A.S.P.C Arad 

 COD.1.4. COMPARTIMENTUL COMUNICARE, REGISTRATURĂ, RELAŢII CU 

PUBLICUL ŞI EVALUARE INIŢIALĂ: 

Compartimentul are următoarele atribuţii şi competenţe : 

 îmbunătăţirea continuă a procesului de difuzare de informaţii oferite tuturor 

solicitanţilor, la cerere;  

  promovarea continuă a imaginii instituţiei prin mass media; 

  monitorizarea actelor/documentelor de provenienţă externă şi internă, prin 

primirea şi înregistrarea lor în registrul de corespondenţă; prin analizarea şi 

distribuirea lor către persoanele/serviciile implicate şi prin arhivarea lor; 

  monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei, prin 

întocmirea, înregistrarea, distribuirea şi arhivarea lor; 

  asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale compartimentului, 

la cerere; 

  asigurarea îndrumării şi acordării de informaţii (atât verbal cât şi prin telefon) 

persoanelor din afara instituţiei pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situaţii 

cu care acestea se confruntă; 

  asigurarea desfăşurării programului de audienţă al directorului general, 

directorului general adjunct asistenţă socială şi directorului general adjunct 

economic în condiţii optime, precum şi planificarea şi buna desfăşurare a şedinţelor 

organizatorice, ale Colegiului director şi ale diverselor comisii, prin participarea la 

aceste şedinţe, prin întocmirea proceselor verbale ale acestora şi prin arhivarea 

proceselor verbale;  
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  asigurarea expedierii (prin poştă – plic cu confirmare de primire, prin     e-mail, 

prin fax şi prin poşta militară) corespondenţei instituţiei;  

  asigurarea elaborării corespondenţei directorului general, precum şi al 

compartimentului; 

  asigurarea întocmirii documentaţiei pentru managementul calităţii; 

  asigurarea întocmirii documentaţiei pentru controlul intern; 

  asigurarea participării personalului compartimentului la instruiri cu lectori interni 

şi externi; 

 - asigurarea completării şi elaborării ordinelor de deplasare; 

 - asigurarea aplicării ştampilei instituţiei pe semnătura directorului general; 

 -asigurarea păstrării secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor (excepţie 

datele de interes public). 

 

           COD.1.5. COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL ŞI CONTROLUL 

CALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE: 

Competenţa Compartimentului:- aplicarea şi executarea legilor, control, îndrumare, 

coordonare. 

1. Activitatatea de control din cadrul Compartimentului Managementul calităţii serviciilor 

sociale are ca obiectiv verificarea respectării principiilor, normelor şi standardelor din 

domeniul protecţiei copilului şi a asistenţei sociale a persoanelor adulte şi varstnice, 

precum şi verificarea desfăşurării corespunzatoare a activităţii, corectarea, îmbunătăţirea 

şi eficientizarea acestuia, în special în centrele aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. 

Controlul urmăreşte: 

a) calitatea serviciilor; 

b) gradul de satisfacţie a beneficiarului;  

c) respectarea standardelor de performanţa şi calitate;  

d) gradul de adaptare a serviciilor sociale acordate la nevoile beneficiarului;  

e) performanţa personalului; 

Echipa de control constată deficienţele, face recomandările în vederea remedierii 

acestora şi urmăreşte implementarea recomandărilor cu scopul de a corecta 

neconformităţile identificate, a îmbunătăţi şi eficientiza activitatea, respectiv de a îndeplini 

în mod adecvat obiectivele principale ale D.G.A.S.P.C. 

2.   Reprezentantul managementului calităţii: 

 coordonează activitatea de proiectare, documentare şi implementare a Sistemului 

de Management al Calităţii,  

 verifică documentele Sistemului de Management al Calităţii,  
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 participă la elaborarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii,  

 coordonează activitatea de instruire şi evaluare a personalului în domeniul 

managementului calităţii;  

 elaborează programele de instruire şi urmăreşte eficacitatea programelor de 

instruire;  

 participă la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului de Management al 

Calităţii,  

 analizează şi evaluează eficienţa acţiunilor preventive / corective întreprinse;  

 stabileşte programul de audituri interne ;  

 planifică auditul intern ;  

 coordonează şi participă la auditurile calităţii ;  

 participă la activitatea de analiză a cauzelor neconformităţilor;  

 participă la analiza sesizărilor şi reclamaţiilor ;  

 analizează rezultatele obţinute în urma masurării satisfacţiei clienţilor. 

 

COD.1.6. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

Obiectivul general al compartimentului de audit n în D.G.A.S.P.C. Arad îl 

reprezintă îmbunătăţirea managementului acestuia şi poate fi atins, în principal, prin:  

a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, 

efectuate în scopul de a furniza D.G.A.S.P.C. Arad o evaluare independentă a proceselor 

de management al riscurilor, de control şi de guvernantă; 

b) activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele 

guvernanţei în D.G.A.S.P.C. Arad, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi 

manageriale. 

Sfera auditului cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul D.G.A.S.P.C. Arad 

pentru îndeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control 

managerial. 

Compartimentul de audit se constituie distinct în subordinea directă a 

conducătorului D.G.A.S.P.C. Arad. 

Compartimentul de audit este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza 

volumului de activitate şi a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să asigure auditarea 

activităţilor cuprinse în sfera auditului public intern. 

Atribuţiile compartimentului de audit sunt: 

a) respectă normele metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern, 

aprobate şi avizate de către Consiliul Judeţean Arad, în concordanţă cu Normele generale 

privind auditul public intern aprobate prin Ordinelul Ministerului Finanţelor Publice nr. 

38/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

b) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă 

de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public  

pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale D.G.A.S.P.C. Arad 

http://legeaz.net/legea-672-2002-audit/
http://legeaz.net/legea-672-2002-audit/
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sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, 

eficienţă şi eficacitate; 

d) informează organul ierarhic superior, respectiv Consiliul Judeţean Arad despre 

recomandările neînsuşite de către conducătorul structurii auditate, precum şi despre 

consecinţele acestora; 

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 

activităţile sale de audit; 

f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; 

g) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat 

conducătorului D.G.A.S.P.C. Arad şi structurii de control intern abilitate. 

 

Compartimentul de audit intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita 

la acestea, următoarele: 

a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de D.G.A.S.P.C. Arad din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii 

finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;  

c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea 

de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de 

creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; 

f) alocarea creditelor bugetare; 

g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

h) sistemul de luare a deciziilor; 

i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

j) sistemele informatice. 

Competenţele Compartimentului Audit intern:  

        Auditorii interni au acces la toate datele şi informaţiile, inclusiv la cele existente în 

format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în 

ordinul de serviciu. 

Personalul de conducere şi de execuţie din structura auditată are obligaţia să ofere 

documentele şi informaţiile solicitate, în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar 

desfăşurării în bune condiţii a auditului public intern. 

Auditorii interni pot solicita date, informaţii, precum şi copii ale documentelor, 

certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice şi juridice aflate în legătură cu 

structura auditată, iar acestea au obligaţia de a le pune la dispoziţie la data solicitată. 

Totodată auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice şi juridice orice fel de 

reverificări financiare şi contabile legate de activităţile de control intern la care acestea au 

fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalităţii şi a regularităţii activităţii 

respective.        

http://legeaz.net/legea-672-2002-audit/
http://legeaz.net/82-1991-legea-contabilitatii
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Auditorii interni trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi 

independent, cu profesionalism şi integritate, conform prevederilor legale şi potrivit 

normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public intern. 

Auditorii interni au obligaţia să îşi îmbunătăţească cunoştinţele, abilităţile şi 

valorile în cadrul formării profesionale continue, aceasta realizându-se în cadrul unei 

perioade de minimum 15 zile lucrătoare pe an, activitate care intră în responsabilitatea 

conducătorului compartimentului de audit public intern, precum şi a conducerii 

D.G.A.S.P.C. Arad. 

 

COD.1 .7. SERVICIUL ADOPŢII: 

      Acest serviciu are următoarele atribuţii şi competenţe: 

1. Îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru 

copii aflaţi în evidenţa sa; 

2. Identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România, care doresc să adopte 

copii aflaţi în evidenţa Oficiului Român pentru Adopţii;  

3. Evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi 

eliberează atestatul de familie sau persoană aptă să adopte copii; 

4. Informeaza si consiliaza familiile biologice ale copiilor pentru care s-a propus 

deschiderea procedurii adoptiei interne 

5. Asigura, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului in vederea 

adoptiei copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita 

accesul persoanelor la aceste drepturi; 

6. Sprijină familiile sau persoanele atestate ca apte să adopte pentru a le fi încredinţaţi 

copii în vederea adopţiei şi face propuneri instanţei competente, în acest sens; 

supraveghează aceste familii sau persoane pe perioada încredinţării copilului în 

vederea adopţiei, în condiţiile legii;  

7. Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lungu prevăzute 

în strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea 

sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate privind promovarea adoptiei 

la nivel local si judetean, potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea 

rezultatelor stabilite; 

8. Acordă asistenţă de specialitate familiilor sau persoanelor care au primit în adoptie 

unul sau mai multi copii, pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora şi 

asumarea de către părinţi a respnsabilităţilor parentale în vederea prevenirii 

situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului; 

9. Asigură aplicarea hotărârilor instanţei şi supraveghează modul de aplicare a acestor 

hotărâri pentru cazurile în care serviciul este implicat; 

10. Pregăteşte integrarea copilului în familia adoptivă, după caz, inclusiv prin 

asigurarea vizitelor de atasament in mediul copilului potential adoptabil 

http://legeaz.net/legea-672-2002-audit/
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11.  Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 

asigură cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt; 

12.  Acordă copilului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitatrea 

dreptului său la liberă exprimare a opiniei; 

13.  Elaborează şi prezintă Biroului Monitorizare copil şi adult, statistici periodice şi la 

cerere, necesare pentru întocmirea tuturor raportărilor şi situaţiilor care sunt 

solicitate; 

14.  Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad; 

15.  Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării serviciilor 

sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii 

locale; 

16.  Colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, 

precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teriotriale, în vederea 

îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 

 COMPARTIMENTUL POSTADOPŢII: 

1. Urmăreşte evoluţia copiilor adoptaţi din judeţul Arad, precum şi a relaţiilor dintre 

aceştia şi părinţii adoptivi, pe o perioadă de cel puţin doi ani de la încuviinţarea 

adopţiilor pe care le-au sprijinit; 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 al copilului o permit; 

2. Compartimentul post-adopţie asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă 

familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice 

3. Asigură la cerere  consultanţă de specialitate  gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu 

alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

4. Sprijină şi promovează organizarea grupurilor de sprijin pentru părinţii adoptivi 

respectivi părinţii biologici şi asigură coordonarea acestor grupuri: 

5. Consiliază şi informează familia adoptatoare cu privire la aspecte legate de 

dezvoltarea copilului, ataşament, dinamica familiei şi alte teme de interes, în funcţie 

de nevoile copilului şi ale familiei. 

6. Consiliază şi informează familia biologică cu privire la efectele şi consecinţele 

adopţiei; 

7. Asigură consiliere şi sprijin pentru copilul adoptat, în ceea ce priveşte obţinerea de 

informaţii legate de adopţia sa, a căror comunicare este permisă de lege; 

8. Asigură consilierea copilului adoptat şi a persoanei/familiei adoptatoare în cazul 

desfacerii sau constatării nulităţii adopţiei; 

9. Analizează cauzele care au determinat desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii 

acesteia şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii serviciului de adopţie 

sau, după caz, a altor compartimente; 
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10.  Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute 

în strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea 

sistemului de protecţie a copilului aflat în dificultate, potrivit atribuţiilor ce ii revin 

şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

11.  Elaborează şi prezintă Biroului Monitorizare copil şi adul, statistici periodice şi la 

cerere, necesare pentru întocmirea tuturor rapoartărilor şi situaţiilor care sunt 

solicitate; 

12.  Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Arad; 

 

COD.1.8. BIROUL MONITORIZARE SERVICII SOCIALE CONTRACTATE 

 Monitorizeaza serviciile sociale contractate; 

 Verificarea respectarii termenilor contractuali; 

 Verificarea respectarii standardelor de cost şi a standardelor de calitate a 

serviciilor sociale; 

 Acordarea de consiliere în vederea îmbunătăţtirii condiţiilor de lucru; 

 Intocmirea raportului lunar care se va inainta catre CJA, cu privire la 

respectarea acordului contractual si a cerinţelor din caietul de sarcini. 

 

COD.1 .9. SERVICIUL DE COORDONARE A ACTIVITATII ADMINISTRATIEI 

PUBLICE LOCALE IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE  

Serviciul este organizat în directa subordonare a Directorului General al DGASPC 

si îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a. Reprezintă DGASPC Arad în faţa autorităţilor locale, persoanelor şi 

instituţiilor din comunitate; 

b. Cuprinde Comisia Intersectorială de combatere a abuzurilor privind 

exploatarea prin muncă şi alte forme de abuzuri şi asigură activitatea 

reprezentanţilor DGASPC în această comisie; 

c. Lucrează în baza unui Plan anual de acţiune, cu Rapoarte lunare de 

activitate; 

d. Identifică şi aplică modalităţi de coordonare metodologică a APL în 

domeniul asistenţei sociale, respectiv: 

 Comunicare cu personalul de specialitate din Primării; 

 Comunicare cu instituţii şi persoane din comunitatea locală; 

 Îndrumare privitor la înfiinţarea şi activitatea structurilor 

comunitare consultative din domeniul asistenţei sociale; 

 Îndrumare privitor la elaborarea şi aplicarea strategiei locale şi 

judeţene în domeniul asistenţei sociale; 

 Monitorizarea familiilor beneficiarilor din centrele de copii şi 

adulţi; 

 Îndrumare cu privire  la elaborarea şi implementarea strategiei 
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comunităţilor locale în domeniul asistenţei sociale; 

e. Utilizează baza de date a DGASPC pe care o actualizează, completează şi 

îmbogăţeşte prin activitatea specifică pe care o desfăşoară; 

f. Elaborează instrumente de lucru proprii serviciului; 

g. Coordonează implementarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei 

sociale; 

h. Organizează şi participă la diferite activităţi preventive, informative, 

formative; 

i. Distribuie materiale informative şi oferă consultanţă în domeniul 

asistenţei sociale către autorităţi, instituţii şi persoane din comunitate; 

j. Răspunde solicitărilor persoanelor, familiilor, instituţiilor, DGASPC, 

ONG-urilor din judeţul Arad şi din alte judeţe privitor la modalităţi de 

aplicare a legislaţiei în domeniul asistenţei sociale şi drepturilor omului; 

k. Urmăreşte realizarea periodică (trimestrială, semestrială, anuală) de către 

APL a anchetelor sociale prevăzute prin actele normative în vigoare; 

l. Realizează legătura / comunicarea între serviciile DGASPC şi servicii, 

instituţii, autorităţi locale;  

m. Culege, transmite, prelucrează informaţii privind beneficiarul şi familia 

acestuia; 

n. Întocmeşte rapoarte trimestriale şi anuale pe care le supune atenţiei 

Directorului General. 

 În vederea asigurării unei funcţionalităţi optime, serviciul este organizat şi 

funcţionează:  

 în 6 locaţii constituite ca şi centre judeţene zonale: Arad, 

Lipova, Sântana, Ineu, Buteni – Sebiş, Gurahonţ; 

 cu localităţi arondate fiecărui centru zonal; 

 cu un personal propriu. 

COD 1.10 CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALA 

 Are urmatoarele atribuţii şi competenţe: 

 Furnizarea  de  servicii persoanelor din grupul ţinta din penitenciare şi/sau  
comunitate, inclusiv sub forma asistenţei post-detenţie,  dupa liberarea persoanelor 
din grupul ţinta din penitenciar. 

 Scopul acordării serviciilor este de a realiza un complex de măsuri şi acţiuni 

(programe de reintegrare psiho comportamentală-ProDM, consiliere psihologică 
individuală si de grup, evaluarea abilitătilor în eventualitatea orientării către 
servicii de angajare asistată, etc.) pentru a răspunde nevoilor psiho-sociale 
individuale, familiale sau de grup, furnizate în mod continuu, pentru a asista şi 
reintegra persoanele ce fac parte din grupurile vulnerabile social, inclusiv a 
persoanelor foste private de libertate, a celor care ispăsesc o pedeapsă privativă de 
libertate în penitenciar si/sau cele pentru care instanta de judecată dispune în 
libertate, măsuri educative sau muncă în folosul comunitătii cf art 93 alin 2 lit b Cod 
penal,  si care sunt deferite către CIS. 
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COD.2.1. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII ŞI ADULŢI: 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială şi protecţie 

specială desfăşurate în interesul superior al copilului; 

 Preia în baza evaluării iniţiale beneficiarii şi elaborează documentaţia necesară pentru 

desemnarea managerului de caz pentru copiii din sistemul de protecţie specială; 

 Efectuează evaluează detaliată/complexă a nevoile beneficiarilor direcţi. 

 Evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copii; 

 Planifică serviciile pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante 

pentru copil concretizate în planului individualizat de protecţie (PIP); 

 Furnizează serviciile şi intervenţiile pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte 

persoane importante pentru copil; 

 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;  

 Monitorizează şi re-evaluează periodic progresele înregistrate, deciziile şi intervenţiile 

specializate, atât pentru copiii din sistemul de protecţie specială, cât şi pentru familiile 

care au primit în plasament copii; 

 Reevaluează periodic 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; 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale și protecției copilului în baza unor convenții de colaborare;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot 

sprijini părinţii. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor 

drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Întocmeşte, rapoarte de activitate, statisticile necesare monitorizării activităţii 

serviciului, semestrial, anual şi la cerere conducerii D.G.A.S.P.C; 

 Planifică activitatea serviciului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l înaitează 

conducerii direcţiei; 

 Informează, prin prezentarea de documente doveditoare privind evoluţia cazurilor, 

Compartimentului monitorizare, statistică adulți și copii şi victimelor violenţei în 

familie în vederea completării la zi de către acesta, a CMTIS; 

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului 

de protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia,  

potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

 Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri 

ale Consiliului Judeţean Arad. 

 Coordonează evaluarea situaţiei socio-economice şi resursele persoanei adulte cu 
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handicap şi vârstnice în vederea asistării în centrele rezidenţiale ale D.G.A.S.P.C. 

Arad; 

 Planifică furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării 

capacităţilor individuale şi a celor familiale prin planul individual de intervenţie; 

 Depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului 

individual de intervenţie privind măsurile de asistenţă socială; 

 Acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la libera 

exprimare a opiniei,  

 Reevaluează cel puţin o dată la 6 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au 

stat la baza asistării beneficiarilor şi propune după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora; 

 Colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul 

asistentei sociale în baza convențiilor de colaborare încheiate cu aceștia;  

 Colaborează pe bază de protocoale şi convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi 

cu alte instituţii publice din unitatea administrativ teritorială, în vederea îndeplinirii 

atribuţiilor ce îi revin, conform legii;  

 Dezvoltă relaţiile cu comunitatea şi cu alte instituţii publice sau organizaţii ce pot 

sprijini beneficiarii. 

 Colaborează cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C Arad pentru exercitarea tuturor 

drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

 Planifică activitatea compartimentului şi elaborează planul anual de acţiune şi-l 

înaitează conducerii direcţiei; 

 Elaborează şi prezintă Compartimentului monitorizare, statistică adulți și copii şi 

victimelor violenţei în familie, statistici periodice şi la cerere, necesare pentru 

întocmirea tuturor raportărilor şi situaţiilor care sunt solicitate;  

 Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt,  mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului 

de protecţie a copilului aflat în dificultate, după adoptarea şi aprobarea acesteia, 

potrivit atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri 

ale Consiliului Judeţean Arad. 

COD.2.2. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI 

Are urmatoarele atribuţii şi competenţe: 

Identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care 

necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma 

solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu 

dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu; 

 verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de 

handicap şi orientarea şcolară/profesională a acestora; 

 în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente 

ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului; 
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 întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu 

dizabilităţi, prevăzut în anexa nr. 3, şi propune Comisiei încadrarea copilului într-

un grad de handicap şi orientarea şcolară/profesională; aceste propuneri se fac în 

baza raportului de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de încadrare într-

un grad de handicap, respectiv a celor de orientare şcolară/profesională; 

 urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a 

planului individualizat de protecţie, aprobat de Comisie; efectuează reevaluarea 

anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la 

cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile 

înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de 

reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen dacă s-au 

schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de 

handicap; 

 efectuează reevaluarea anuală a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un 

grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu 

cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate  a certificatului. 

Cererea de reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen dacă 

s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un 

grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexează documentele prevăzute de 

legislaţia în vigoare; 

 comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal  data  stabilită pentru 

reevaluare; 

 efectuează reevaluarea pe ciclu şcolar a condiţiilor privind orientarea 

şcolară/profesională a copiilor cu dizabilităţi, la cererea părinntelui sau a 

reprezentantului legal ori a comisiei interne de evaluare continuă; cererea este 

formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a 

certificatului sau în situaţia în care se conastată schimbarea condiţiilor pentru care 

s-a eliberat certificatul de expertiză  şi orientare şcolară/profesională. 

Pentru cazurile noi indentificarea copiilor se face pe baza trimiterii medicilor 

specialişti/comunitate locală/solicitări directe/din oficiu. 

Preluarea cazului se face în urma solicitării părinţilor copilului sau a 

reprezentanţilor legali ai acestuia, şeful serviciului de evaluare complexă desemnează un 

responsabil de caz, responsabil de coordonarea activităţilor care au drept scop principal 

pregătirea raportului de evaluare complexă a copilului, care conţine propunerile privind 

încadrarea într-un grad de handicap, orientarea şcolară şi planul de recuperare. 

Responsabilul de caz înregistrează şi documentează primele informaţii relevante în 

legătură cu copilul şi familia acestuia: date de identificare a copilului şi părintelui sau a 

reprezentantului legal care face solicitarea şi orice alte acte anexate solicitării. 
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Evaluarea iniţială coordonată de către responsabilul de caz din cadrul serviciului de 

evaluare complexă şi realizată în colaborare cu echipa multidisciplinară şi cu alţi 

specialişti, cu participarea familiei şi după caz a copilului. 

Responsabilul de caz conduce faza de  evaluare iniţială care este un proces prin care 

se realizează: 

 culegerea informaţiilor relevante privind copilul şi familia acestuia; 

 evaluarea propriu-zisă realizată de către profesioniştii din afară sau în cazurile 

excepţionale, din cadrul echipei serviciului de evaluare complexă; 

 înregistrarea evaluărilor şi recomandărilor prin completarea fişelor; 

 formularea propunerilor în cadrul raportului de evaluare complexă. 

Decizia evaluării copilului de către echipa serviciului de evaluare complexă revine 

responsabilului de caz, iar evaluarea are loc cu aprobarea şefului de serviciu.  

COD.2.3. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP 

 

Serviciul are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Activitatea Serviciului de Evaluare Complexa incepe cu preluarea dosarelor 

persoanelor adulte care doresc evaluarea in scopul încadrării într-un grad 

de handicap.Persoanele solicitante depun dosarul la unul din membri 

serviciului,dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute în 

Hotărârea nr.430/2008, alin.(4) : cerere-tip de evaluare complexă (anexa 

nr.4), intocmită potrivit alin. (2) care cuprinde datele personale ale 

solicitantului,referat medical de la medicul specialist, scrisoare medicală-tip 

de la medicul de familie, certificatul vechi de persoana cu handicap – în 

cazul reevaluarilor,copie de pe documentele de identitate,copie de pe actele 

care dovedesc statutul social şi ancheta socială efectuată de serviciul social 

specializat in cadrul primăriei în a cărei rază îşi are domiciliu sau reşedinţa 

persoana cu handicap-potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr.6 

,odată cu preluarea dosarului se întocmeşte opis-ul. 

 Toate dosarele se înregistrează la registratura D.G.A.S.P.C.  şi apoi revin în 

cadrul Serviciului de Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap 

unde se înregistrează în format electronic în programul SeeSoft D-Smart 

conform Ordinului 1106/9.03.2011 pentru constituirea registrelor electronice 

privind persoanele cu handicap .Fiecărui dosar i se atasează un raport de 

evaluare complexă (potrivit modelului cadru prevăzut în anexa nr.7 din 

Hotărârea nr.430/2008),care se completează de catre  specialiştii din cadrul 

serviciului :medic, asistent social, psiholog si psihopedagog.Analizarea 

dosarului conduce la propunerea de încadrare sau neîncadrare în grad de 

handicap a persoanei solicitante,propunere care mai tarziu va fi mentinută 



Regulamentul de organizare si funcţionare  – 2015 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD 
 

Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizaţie 

 Pagina 32 

 

sau schimbată în urma şedinţelor comisiei. Dosarele finalizate în vederea 

emiterii certificatelor se vor preda în fiecare zi a săptămânii( cu excepţia zilei 

de joi)la Secretariatul Comisiei împreuna cu adresa de înaintare înregistrată 

la secretariatul D.G.A.S.P.C. 

 În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, 

evaluarea complexă se efectuează la domiciliul / reşedinţa persoanei in cauză. 

Lunar,pe baza unei situaţii  cu privire la persoanele care au decedat,acestea se vor preda 

pentru arhivare. 

 Activitatea la nivelul serviciului se completeaza cu consilierea, la nevoie, a 

familiilor adultilor cu handicap sau chiar a persoanelor in cauză, participarea la 

întalnirile între instituţiile relevante din judeţ, asigurarea consultanţei privind 

acordarea serviciilor,măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia 

persoanelor adulte cu handicap,colaborări cu alte instituţii pentru facilitarea 

accesului persoanelor la aceste drepturi sau cu organizaţiile non-guvernamentale 

care desfasoară activitaţi în domeniul protecţiei drepturilor persoanei adulte cu 

handicap, elaborarea de statistici periodice necesare întocmirii tuturor raportarilor 

şi situaţiilor care sunt solicitate. 

 După eliberarea certificatelor de încadrare/neîncadrare în grad de handicap de către 

Secretariatul Comisiei,dosarele medicale revin inspectorilor din cadrul serviciului. 

Aceştia se ocupă de sortarea pe coduri de handicap şi date de comisie a dosarelor, 

cuplarea noilor poziţii cu cele preexistente în arhiva serviciului şi îndosarierea lor . 

 Criterii de acceptare : prezentarea documentelor prevăzute de lege 

 Criterii de respingere : 

o neprezentarea documentelor prevăzute de lege(caz nou) 

o neprezentarea documentelor solicitate (reevaluare) 

 Date de ieşire : 

Către secretariatul comisiei: 

1.)  Raportul de Evaluare Complexă însoţit de dosarul persoanei solicitante care conţine: 

- cerere-tip de evaluare complexă, 

- copie act de identitate, 

- scrisoare medicală-tip, 

- documente medicale, 

- certificatul de încadrare în grad de handicap (pentru reevaluari), 

- ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază 

îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, 

- copie decizie pensionare, 

- opis 

Către forurile ierarhice superioare : 

2.) Situaţia centralizată a datelor statistice privind numărul total de beneficiari repartizati 

pe categorii de varsta,sex,grad de handicap şi tip de handicap. 

Către instituţii publice, persoane juridice şi persoane fizice : 
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3.) Răspunsuri la sesizări şi adrese, memorii, reclamaţii din partea beneficiarilor. 

 Înregistrări care să demonstreze că activitatea s-a desfăşurat conform cerinţelor : 

- rapoarte de activitate periodice cod RA-01-27 

- evaluarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor S.E.C.P.A.H. cod EGS 

 

       COD.2.4.  SERVICIUL SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECŢIA 

COPILULUI ŞI AL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP  

Serviciul are următoarele atribuţii şi competenţe: 

    Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de un secretariat care 

funcţionează în cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului  

    Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a 

conducătorului DGASPC. 

 

    În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, Secretariatul CEPAH înregistrează în 

registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea 

evaluării de către serviciul de evaluare complexă. 

    În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii: 

    a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare 

complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de 

evaluare complexă 

    b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale 

şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

    c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor; 

    d) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 

    e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare 

profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 

    f) gestionează registrul de procese-verbale; 

    g) gestionează registrul de contestaţii; 

    h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare. 

 În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul 

transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de 

evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual 

de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi 

alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data semnarii in sedinta comisiei. 

 Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de integrare şi 

reabilitare socială, certificatul de orientare profesională, precum şi măsurile 

comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea în 

centre rezidenţiale ori de zi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, 

persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului 
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personal sau asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de 

evaluare. 

 Certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare 

profesională pot fi contestate în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia 

superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 

 Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a 

eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în 

cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare. 

 Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în 

condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC. 

 Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare 

profesională şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care 

acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-

verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii 

prezenţi. 

 Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale 

cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, 

precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare. 

 Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte şi 

de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare. 

 În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap 

ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, 

la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu 

handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente: 

1.) copie de pe actele de identitate; 

2.) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului; 

3.) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; 

4.) adeverinţă de venit; 

5.) documente doveditoare a situaţiei locative; 

6.) ultimul talon de pensie, dacă este cazul; 

7.) raportul de anchetă socială; 

8.) investigaţii paraclinice; 

9.) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială 

îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că 

acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în 

cadrul altor servicii din comunitate. 

 Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei 

solicitante, împreună cu documentelemai sus mentionate, în termen de maximum 5 

zile lucrătoare de la înregistrare. 

 Comisia de evaluare verifică cererea şi documentele respective şi soluţionează 
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cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării dosarului. 

 Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen 

de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de evaluare şi se 

comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de 

cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării 

        

           COD.2.5.  SERVICIUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE ASISTENŢI 

MATERNALI: 

Acest serviciu are următoarele atribuţii şi competenţe: 

1. Recrutează şi selectează persoane care doresc să devină AMP; 

2. Evaluează capacitatea solicitanţilor, în vederea atestării ca AMP, de a oferi îngrijire 

potrivită copilului care necesită acest  tip de protectie; 

3. Evaluează psihologic familiile selectate în vederea atestării ca AMP; 

4. Organizează cursuri de formare iniţială pentru solicitanţi în vederea atestării ca 

AMP; 

5. Întocmeşte rapoartele de evaluare psiho-socio-medicală care sunt prezentate la 

Comisia pentru Protecţia Copilului împreună cu dosarul solicitantului, în vederea 

eliberării Atestatului;  

6. Întocmeşte rapoartele de evaluare socio-medicale care sunt prezentate la Comisia 

pentru Protecţia Copilului împreună cu dosarul AMP, în vederea reatestării AMP;  

7. Sprijină, monitorizează şi supervizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta 

este informat, în scris, acceptă şi acţionează în conformitate cu standardele, 

procedurile şi metodologia promovată de autoritatea competentă; 

8. Identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP, precum şi ale membrilor 

familiei acestuia; 

9. Informează AMP cu privire la procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de 

abuz, neglijare sau a oricăror plângeri făcute împotriva lui, precum şi sprijinul 

disponibil în astfel de situatii; 

10. Informează în scris AMP cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin 

acestuia cu privire la copil pe perioada plasamentului;  

11. Organizează cursuri de formare continuă pentru AMP, în urma identificării 

nevoilor de pregătire ale AMP; 

12. Evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor prevăzute de lege; 

13. Întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia familiilor 

AMP; 

14. Asigură servicii de sprijin pentru activitatea AMP în perioada concediilor de 

odihnă sau în alte situaţii de urgenţă; 
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15. Întocmeşte Convenţia de plasament pentru fiecare copil, care urmează a fi dat în 

plasament la AMP; 

16. Coordonează activităţile privind mutarea copilului în familia AMP; 

17. Coordonează activităţile privind mutarea copilului din familia AMP; 

18. Asigură menţinerea relaţiilor copilului cu familia naturală sau cu orice alte 

persoane relevante pentru viaţa acestuia; 

19. Monitorizează relaţia dintre copil-asistent maternal şi familia naturală a copilului ( 

dacă este cazul ); 

20. Întocmeşte şi actualizează statistica copiilor cu măsură de protecţie la AMP; 

21. Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 

asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt;  

22. Acordă copilului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea 

dreptului său la libera exprimare a opiniei sale; 

23. Urmăreşte realizarea integrării şcolare şi comunitare a copilului şi sprijină 

asistentul maternal în acest proces; 

24. Monitorizează dezvoltarea fizică şi psihică a copilului şi modul de integrare a 

acestuia în familia AMP 

25. Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil; 

26. Acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia 

instituţionalizată a copilului. 

 

 COD.2.6.  SERVICIUL MOBIL DE RECUPERARE, REABILITARE ŞI CONSILIERE 

A COPIILOR CU DIZABILITĂŢI: 

 

Are urmãtoarele atribuţii şi competenţe:  

   1. Coordonează activităţile desfăşurate în cadrul serviciului si a centrelor: 

 Serviciul mobil de recuperare, reabilitare si consiliere a copiilor cu dizabilitati    

             Serviciul asigură recuperarea copiilor cu dizabilităţi la domiciliul acestora cat şi 

consilierea si formarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor din centrele de 

plasament; 

 Centrul de terapie şi recuperare pentru copii „Ghiocelul”; 

 Centrul asigură servicii de zi şi recuperarea copiilor cu dizabilităţi  în centru. 

 Centrul de recuperare pentru copii Lipova; 

             Centrul asigură servicii de zi şi recuperarea copiilor cu dizabilităţi în centru. 

 

 Centrul de recuperare şi reabilitare copii cu dizabilităţi 

             Centrul asigură accesul copiilor cu dizabilităţi, pe perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, reabilitare, educatie si pregatire în vederea reintegrării sau integrării 

familiare şi integrării/includerii sociale. 
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 Compartimentul case de tip familial Sântana. 

 L.P. SOS 2; 

 Compartimentul case de tip familial Lipova; 

 Centrul de tip rezidential Speranţa Sebiş; 

 Complexul de servicii sociale Ineu; 

 Centrul de plasament Oituz   

       Centrele/compartimentele (enumerate de la literele e-i) asigură accesul copiilor, pe 

perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educatie si pregatire în vederea 

reintegrării sau integrării familiare şi socio-profesionale. 

 

     2. Iniţiază campanii de sensibilizare faţă de drepturile şi nevoile copiilor, încurajează 

incluziunea lor în societate,  prevenind discriminarea şi instituţionalizarea  acestora; 

     3.  Informează comunitatea despre  servicile de recuperare, reabilitare şi consiliere 

oferite copiilor cu dizabilitaţi; 

     4. Acordă copilului cu dizabilităţi, aflat în familie, servicii de recuperare, reabilitare, 

consiliere la domiciliu  sau în centrele de zi (Echipa Mobilă pentru Copii  cu Dizabilităţi, 

Centrul de terapie şi recuperare pentru copii „Ghiocelul” , Centrul de recuperare pentru 

copii Lipova); 

     5. Asigură servicii de recuperare şi servicii de îngrijire, pe perioadă determinată, 

copilului cu dizabilităţi separat temporal de familie, în cadrul Centrului de recuperare şi 

reabilitare copii cu dizabilităţi Arad; 

     6. Asigură accesul copiilor, pe perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, 

educatie si pregatire în vederea reintegrării sau integrării familiare şi socio-profesionale în 

cadrul  Compartimentului case de tip familial Santana si L.P. SOS 2,  Compartimentului 

case de tip familial Lipova; Centrului de tip rezidential Speranţa Sebiş, Complexului de 

servicii sociale Ineu si  în cadrul Centrului de plasament Oituz ; 

    7. Colaborează cu organizaţii/institutii care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 

sociale şi a protecţiei copilului sau cu diferiti operatori economici prin încheierea de 

convenţii de colaborare cu aceştia; 

    8. Colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale de 

asistenţă socială, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, 

în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;  

    9. Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte 

instituţii responsabile pentru a facilita accesul copiilor la aceste drepturi; 

    10. Are evidenţa beneficiarilor serviciului; 

    11. Întocmeste rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale de activitate. 

        

COD.2.7. SERVICIUL MONITORIZARE ŞI CONTROL SERVICII REZIDENŢIALE 

ADULŢI CU DIZABILITĂŢI  

 

ATRIBUŢIILE SERVICIULUI: 
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 Coordonează, controlează şi monitorizează  activitatea centrelor de asistenţă şi 

îngrijire de tip rezidenţial adulţi şi locuinţelor protejate  din componenţa 

D.G.A.S.P.C. Arad în conformitate cu ordinul 559/2008 privind aprobarea 

Standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale, centrele de zi şi 

locuinţele protejate pentru persoanele adulte cu handicap, legea 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  

 Execută şi aplică hotărârile emise de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap  - Arad cu  privire la instituirea măsurii de protecţie speciale a 

persoanelor adulte cu handicap ; 

 Coordonează activitatea de revizuire a certificatelor de încadrare în grad de 

handicap a beneficiarilor  adulţi din centrele rezidenţiale conform prevederilor 

legale 

 Coordonează şi  monitorizează reevaluarea planului de intervenţie conform 

standardelor la 6 luni, sau când apar modificări semnificative ale stării  psihofizice a 

beneficiarilor centrelor rezidenţiale împreună cu echipa multidisciplinară din 

centru;  

 Intocmeşte rapoarte şi face propuneri privind schimbarea măsurilor de protecţie 

socială pentru persoanele cu handicap adulte beneficiari ai centrelor rezidenţiale la 

propunerea specialiştilor din centru şi le prezintă Comisiei de evaluare pentru 

persoane adulte cu handicap 

 Colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul  persoanelor 

adulte cu handicap la  drepturile ce le revin conform pevederilor legale 

 Elaborează rapoarte şi propuneri către conducerea D.G.A.S.P.C cu privire la 

organizarea şi funcţionarea activitatii  serviciului, in conformitate cu ordinul 

559/2008 – privind aprobarea standardelor specifice de calitate pentru centrele 

rezidenţiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoanele adulte cu 

handicap, legea 448/2007 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap  

 Elaborează şi prezintă Compartimentului monitorizare, baza de date a adulţilor cu 

handicap, statistici periodice şi la cerere,necesare pentru întocmirea tuturor 

raportărilor şi situaţiilor care sunt solicitate; 

           Activitati pentru  dezvoltarea serviciilor subordonate D.G.A.S.P.C.  destinate 

persoanelor cu handicap, in functie de nevoile identificate;   

- urmareste evolutia persoanelor cu handicap asistate in locuintele  protejate  

- monitorizeaza  activitatile desfasurate in locuinţele protejate; 

- colaboreaza cu coordonatorii locuinţelor protejate şi cu comunitaţile locale 

pentru buna organizare şi funcţionare  a activităţilor desfasurate; 

- colaboreaza cu celelalte servicii si compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C., 

cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu reprezentanţi ai altor instituţii şi 

ONG-uri  cu activitate în domeniul social. 

 urmăreşte elaborarea planurilor de intervenţie pentru fiecare beneficiar, în care va fi 

inclus planul de îngrijire, planul de recuperare, planul de integrare socială ;  
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 vizează planul de intervenţie, raportul de reevaluare. 

 Serviciul coordonează, monitorizează, controlează şi supervizează  următoarele 

centre şi compartimente: 

o Centrul de îngrijire şi asistenţă Pecica; 

o Centrul de îngrijire şi asistenţă Pauliş; 

o Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Cuveşdia; 

o Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Petriş; 

o Centrul de întegrare prin terapie ocupaţională „ Tabacovici”; 

o Complex de servicii sociale Vărădia; 

o Centrul de plasament Vărădia; 

o Centrul de îngrijire şi asistenţă Vărădia; 

o Biroul de informare şi sprijin în vederea identificării unui loc de muncă; 

o Locuinţa protejată „Mierlei”; 

o Locuinţa protejată „Ceahlău”; 

o Apartamentul pentru tineri; 

o Casa Oituz; 

o Compartimentul de evaluare iniţială, extinsă, pregatire şi formare 

prevocaţională; 

o Compartimentul angajare asistată; 

 

  COD.2.8. BIROUL DE EVALUARE ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ  

 Atribuţiile biroului sunt următoarele: 
1. Realizează evaluarea psihologică (evaluarea stării de sănătate mentală, evaluare 

cognitivă şi comportamentală, emoţională, evaluarea personalităţii şi a 

mecanismelor de adaptare / apărare şi evaluarea dezvoltării psihologice) pentru 

copiii/tinerii aflaţi cu măsură de plasament la D.G.A.S.P.C. Arad şi OPA, la care 

urmează să se instituie măsura de plasament, sau la cerere; 

2. Realizează evaluare psihologică (la cerere) în următoarele situaţii: reevaluarea 

situaţiei copilului, reintegrarea în familie, instituirea măsurii de plasamnet, 

deschiderea procedurii de adopţie, sau ori de câte ori este nevoie. 

3. Realizează evaluare psihologică pentru încadrare în grad de handicap si 

reevaluarea gradului de handicap pentru minorii aflaţi cu măsură de protecţia 

specială în cadrul D.G.A.S.P.C Arad 

4. Realizează intervenţie psihologică :  

a). în probleme de optimizare, dezvoltare şi autocunoastere 

                           b). în probleme psihologice şi în situaţii de risc; 

       Investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi a altor condiţii de patologie 

care implică mecanisme psihologice prin : interviu clinic, obsevaţie, utilizarea de scale şi 

teste psihologice; 

5. Realizează evaluarea contextului familial, social, profesional, economic şi cultural în 

care se manifestă problemele psihologice a beneficiarilor biroului; 

6. Acordă servicii de consiliere individuală şi în grup; 
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7. Acordă consiliere vocaţională în vederea dezvoltării capacităţii de luare a deciziilor 

privind cariera şi a deprinderilor de integrare pe piaţa muncii;  

8. Acordă servicii de consiliere psihoeducaţională copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii 

de criză familială, de inapdare şcolară, socială, eşec şcolar, absenteism, abandon 

precum şi celor cu tulburări de comportament şi disciplină; 

9. Acordă servicii de educaţie şi training privind identificarea aptitudinilor, valorilor 

şi interesolor profesionale; 

10. Realizează plan de intervenţie şi consiliere pentru fiecare beneficiar al biroului, în 

funcţie de problemele şi nevoile identificate; 

11. Întocmeşte rapoarte de evaluare psihologice, rapoarte de consiliere (psihologice, 

educaţionale, vocaţionale), anamneză, fişe de observaţie, fişe de interviuri; 

12. Oferă consultanţă privind realizarea de CV, a scrisorii de intenţie şi a modului de 

prezentare la un interviu de angajare; 

13. Realizează Programul de intervenţie specifică în sfera deprinderilor de viaţă 

independentă pentru copii/tinerii aflaţi cu o măsură de plasament la D.G.A.S.P.C. A 

14. Oferă consultanţă în sfera deprinderilor de viaţă independentă copiilor/tinerilor 

aflaţi cu măsură de plasament la D.G.A.S.P.C. Arad; 

15. Elaborează planul de acţiune, în baza strategiei judeţene respectiv, implementează 

obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung din Planul anual de acţiune a biroului;  

16. Realizează  rapoarte de activitate şi statistici la cererea conducerii D.G.A.S.P.C. 

Arad; 

17. Colaborează pe baza de protocoale sau convenţii cu alte instituţii publice din 

unitatea administrativ teritorială în vederea îndeplinirii ce îi revin, conform legii; 

18. Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale în vederea 

acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copiilor; 

19. Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor 

singure, persoanelor cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi 

familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele 

normative în vigoare. 

20. Realizarea de intervenţii specifice pentru copiii diagnosticaţi cu tulburare de 

spectru autist în cadrul Centrului TSA Arad, detaliat mai jos. 

 

COD.2.8.1.  CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE PENTRU PERSOANE CU TULBURĂRI DE 

SPECTRU AUTIST (TSA) 

 Atribuţiile centrului 
    Centrul de Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru Persoanele cu TSA este organizat 

ca un serviciu specializat şi funcţionează corespunzător nevoilor individuale ale 

beneficiarilor, în subordinea Biroului de evaluare şi consiliere psihologică (în continuare 

BEC).  Este deservit de patru psihologi, cu normă parţială, din cadrul BEC: Deicean 

Simona, Simoc Gabriela, Vasar Carmen, Pota Elisabeta.  

Serviile oferite în cadrul centrului sunt : 
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 Evaluare iniţială pe următoarele arii : socializare, limbaj, autoservire, cognitiv, 

motric; 

 Intervenţii de recuperare timpurie; 

 Grupuri de socializare; 

 Consilierea familiilor; 

 Grup de suport pentru părinţi 

 

1. Evaluarea psihologică iniţială a copilului 

2. Realizarea planului de interventie personalizat  

3. Informarea şi pregătirea părinţilor/ reprezentanţilor legali pentru a putea fi coterapeuţi 

în procesul de recuperare şi integrare a copilului cu TSA,  

4. Pregătirea acestora pentru procesul de integrare/incluziune în învăţământul de masă 

preşcolar şi şcolar;  

5. Acordarea serviciilor de recuperare în cadrul Centrului conform planului de recuperare 

stabilit de echipa de specialişti pentru fiecare persoană; 

6. Organizarea unor activităţi de socializare pentru persoanele cu TSA  

7. Organizarea de grupuri de suport pentru parinţii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor 

centrului  

8. Reevaluarea psihologică periodică 

  

COD.2.9. SERVICIUL PENTRU PREVENIREA MARGINALIZĂRII SOCIALE, 

TRAFIC, MIGRAŢIE ŞI REPATRIERI  

Serviciul are următoarele atribuţii: 

 Planificare familială şi educaţie contraceptivă: asigură femeii aflate în incapacitate 

de a-şi asuma responsabilităţile parentale, consiliere de specialitate, mijloace 

contraceptive şi asistenţă corespunzătoare, cu scopul de a preveni părăsirea 

copilului şi de a promova dreptul său la viaţă şi la o stare de sănătate cât mai bună. 

 Monitorizare, asistenţă şi sprijin a femeii gravide: asigură minorelor/femeilor 

însărcinate consiliere (socială, juridică şi/sau de altă natură), suport material şi 

facilitează accesul la serviciile medicale de specialitate, cu scopul de a preveni 

părăsirea copilului şi de a promova dreptul său la viaţă şi la o stare de sănătate cât 

mai bună. 

 Sprijin şi asistenţă a copiilor din familie aflaţi în risc de separare de familie: oferă 

copiilor şi familiilor acestora consiliere şi informare în vederea prevenirii separării 

copilului de familie şi colaborează cu comunitatea locală. 

 Coordonarea şi intervenţia privind prevenirea separării copilului de familia sa, 

pentru copiii parasiţi în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad – secţia 

Obstetrică-Ginecologie. 

 Acordarea de servicii de specialitate pentru copiii traficaţi, migraţi şi repatriaţi. 

 Consilierea copiilor care au parinţi plecaţi la muncă în străinătate cu scopul 

prevenirii marginalizării sociale. 
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 Servicii de consiliere şi educaţie pentru prevenirea infectării cu HIV/Sida şi alte 

infecţii cu transmitere sexuală. 

 Desfăşoara activităţi de recreere şi socializare cu beneficiarii din cadrul serviciilor 

D.G.A.S.P.C. Arad. 

În subordinea Serviciului pentru prevenirea marginalizării sociale, trafic, migraţie şi 

repatrieri, funcţionează următoarele centre: 

1. Centrul multifuncţional de consiliere şi educaţie; 

2. Centrul maternal; 

 

COD.2.10. SERVICIUL DE EVALUARE ŞI CONSILIERE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, 

NEGLIJARE ŞI VIOLENŢĂ DOMESTICĂ  

Acest serviciu are următoarele atribuţii şi competenţe: 

1. Identifică grupurile ţintă, beneficiarii şi posibilităţile de intervenţie în funcţie de 

atribuţiile şi capacitatea serviciului; 

2. Acordă consiliere de specialitate şi sprijin victimelor violentei domestice, membrilor 

familiei, în vederea depasirii traumelor si medierii conflictului;  

3. Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 

asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt; 

4. Acordă copilului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului său 

la libera exprimare a opiniei; 

5. Acordă consiliere părinţilor în scopul prevenirii abandonului în spitalul de pediatrie; 

6. Depune diligenţele necesare în vederea reintegrării în familia naturală a copiilor 

abandonaţi în spitalul de pediatrie şi pentru care nu s-a luat măsura de protecţie în regim 

de urgenţă; 

7. Acordă consiliere şi îndrumare copiilor şi familiilor în situaţie de risc în scopul 

prevenirii luării măsurii de protecţie în regim de urgenţă; 

8. Acordă servicii de consiliere copiilor abuzaţi şi neglijaţi şi familiilor acestora; 

9. Reevaluează periodic împrejurările care au stat la baza conflictului ce a generat starea de 

abuz/neglijare/ domesticaviolentă; 

10. Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum si victimelor 

violentei in familie; 

11. Colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul copilului, familiei 

acestuia precum şi victimelor violenţei domestice la serviciile acordate şi la aceste 

drepturi; 

12. Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în 

strategia D.G.A.S.P.C., referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului 

de protecţie a copilului aflat în dificultate, a victimelor violentei in familie, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

13. Acordă consiliere copiilor şi familiilor aflate în situaţie de criză - violenţă familială; 

14. Identifică şi ţine evidenţa familiilor în care apar conflicte ce pot cauza violenţe 
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15. Urmăreşte desfăşurarea activităţii de prevenire a abuzului/neglijării/violenţei în familie 

şi identifică soluţii nonviolente prin legatura cu persoanele în cauză; 

16. Monitorizează respectarea drepturilor persoanelor nevoite să solicite serviciile pentru 

copilul abuzat/neglijat/victimelor violenţei în familie 

17. Intervine la solicitare, împreună cu poliţia, în familie în vederea prevenirii abuzului şi a 

neglijenţei; 

18. Elaborează şi prezintă Compartimentului monitorizare, statistică adulţi, copii şi 

victimelor violenţei în familie, statistici periodice şi la cerere necesare pentru întocmirea 

tuturor raportărilor şi situaţiilor care sunt solicitate; 

19. Colaborează cu spitalele, cu Poliţia, Politia Locala, Direcţia publica de pază, cu 

organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului 

aflat în dificultate, a violentei domestice, precum şi cu toate instituţiile abilitate. 

20.  Pune în execuţie legile şi celelalte acte normative (L. 188/1999, republicată în MO 

251/2004, art.2, al. 3); 

21. Elaborează proiectele  politicilor şi strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor şi 

statisticilor, precum şi a documentaţiei privind aplicarea şi executarea legilor, necesare 

pentru realizarea competenţei instituţiei (L. 188/1999 republicată în MO 251/2004, art.2, al. 

3, lit. c); 

22.   Reprezentarea intereselor instituţiei publice în raporturile acesteia cu persoanele fizice 

sau juridice de drept public sau privat, în limita competenţelor stabilite de conducătorul 

instituţiei (L. 188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. g); 

23.   Întocmeşte Fişa de semnalare obligatorie şi evaluare initiala si propune stabilirea unei 

măsuri de protecţie specială in cazurile de urgenţă (Legea 272/2004, 217/2003 pentru 

prevenirea si combaterea violenţei în famile); 

24. Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte 

instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi (Legea 

272/2004; Legea 448/2004 republicata, Ordin 89/2004; Ordin 132/2005; Ordin 177/2003, 

Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenţei în familie); 

25. Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în 

strategia Direcţiei, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de 

protecţie a copilului, persoanelor adulte şi a victimelor violenţei domestice, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite (L. 188/1999, 

republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. A; Legea 272/2004, Legea 448/2004 republicata, 

Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei in familie); 

26.    Asigură intervenţia în regim de urgenţă prin Echipa mobilă pentru cazurile de 

urgenţă, inclusiv pentru plasamentul copilului în regim de urgenţă (Legea 272/2004; Ordin 

177/2003; Ordin 89/2004, Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie); 

27. Pregăteşte luarea măsurilor pentru copiii pentru care s-a dispus măsura plasamentului 

de urgenţă de către directorul general al Direcţiei (L. 188/1999, republicată în MO 251/2004, 

art.2, al. 3, lit. a; L 272/2004, art. 65, al.1); 
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28.  Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 

asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt (L188/1999, 

republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. A; Legea 272/2004); 

29.  Acordă copilului capabil de discernământ, persoanelor adulte si victimelor violentei 

domestice, asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei 

(L188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. a,d; Legea 272/2004; Ordin 89/2004; 

Ordin 132/2005; Ordin 177/2003, Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei 

in familie); 

30.  Acordă consiliere telefonică părinţilor în scopul prevenirii abandonului în spitalul de 

pediatrie (L188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. D; L 272/2004; Ordin 

89/2004; Ordin 132/2005; Ordin 177/2003); 

31.    Acordă servicii de consiliere telefonica copiilor abuzaţi şi neglijaţi şi familiilor 

acestora, persoanelor adulte in situatii de criza şi victimelor violenţei domestice (L. 

188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. D; L 272/2004; Ordin 89/2004; Ordin 

177/2003, Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie);   

32.    Acordă consiliere copiilor şi familiilor aflate în situaţie de criză – violenţă familială 

(L188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. D; L 272/2004; Ordin 89/2004; Ordin 

132/2005; Ordin 177/2003); 

33.    Intervenţie la solicitare, împreună cu poliţia, în familie în vederea prevenirii abuzului 

şi a neglijenţei (L188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. A; L 272/2004; Ordin 

177/2003); 

34.    Elaborează şi prezintă Compartimentului monitorizare analiza, statistică, analizatori 

asistenţă socială şi incluziune socială, statistici periodice şi la cerere, necesare pentru 

întocmirea tuturor raportărilor şi situaţiilor care sunt solicitate (L. 188/1999, republicată în 

MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. c); 

35.    Colaborează cu spitalele, cu Poliţia, Jandarmeria, Directia publica de paza, cu 

organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului, 

persoanelor adulte si a victimelor violentei domestice, precum şi cu toate instituţiile 

abilitate (L. 188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. a,g; L 272/2004, Legea 

217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie); 

36.    Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri 

ale Consiliului Judeţean Arad (L188/1999, republicată în MO 251/2004, art.2, al. 3, lit. a); 

Seful de serviciu mai coordonează şi verifică activitatea următoarelor centre: Telefonul de 

urgenţă-Echipa mobilă, Centrul de primire minori, Centrul de criză, Adăpost de zi şi de 

noapte pentru copiii străzii – Zădăreni. 

37.  Identifică grupurile ţintă, beneficiarii şi posibilităţile de intervenţie în funcţie de 

atribuţiile şi capacitatea compartimentului; 

38.  Asigura interventia in regim de urgenta 

39. Intervine la solicitare, împreună cu poliţia, în familie în vederea prevenirii abuzului şi a 

neglijenţei; 

40. Acordă copilului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului 

său la libera exprimare a opiniei; 
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41. Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 

asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt; 

42. Acordă consiliere şi îndrumare copiilor şi familiilor în situaţie de risc în scopul 

prevenirii luării măsurii de protecţie în regim de urgenţă; 

43.  Acordă servicii de consiliere copiilor abuzaţi şi neglijaţi şi familiilor acestora; 

44. Acordă consiliere copiilor şi familiilor aflate în situaţie de criză - violenţă familială; 

45. Elaborează şi prezintă Compartimentului monitorizare, statistica adulti, copii si 

victimelor violentei in familie, statistici periodice şi la cerere necesare pentru întocmirea 

tuturor raportărilor şi situaţiilor care sunt solicitate; 

46. Colaborează cu spitalele, cu Poliţia, Politia comunitara, Direcţia publica de pază, cu 

organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului 

aflat în dificultate, a violentei domestice, precum şi cu toate instituţiile abilitate. 

47.  Identifică grupurile ţintă, beneficiarii şi posibilităţile de intervenţie în funcţie de 

atribuţiile şi capacitatea compartimentului; 

48.  Întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune 

stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

49.  Acordă consiliere de specialitate şi sprijin copilului separat de familie şi părinţilor 

acestuia, în vederea reintegrării în mediul său familial; 

50.  Reevaluează, o dată la trei 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; 

51.  Asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului, precum si victimelor 

violentei in familie; 

52. Colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul copilului, familiei 

acestuia precum si victimelor violentei domestice la serviciile acordate şi la aceste 

drepturi; 

53. Acţionează pentru atingerea obiectivelor pe termen scurt, mediu şi lung prevăzute în 

strategia D.G.A.S.P.C., referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului 

de protecţie a copilului aflat în dificultate, a victimelor violentei in familie, potrivit 

atribuţiilor ce îi revin şi răspunde de obţinerea rezultatelor stabilite; 

54.  Asigură aplicarea hotărârilor Comisiei de protecţia copilului, a sentinţelor civile 

pronunţate de instanţele judecătoreşti; urmăreşte şi supraveghează modul de aplicare a 

acestor hotărâri; 

55.  Asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului aflat în 

dificultate, inclusiv pentru plasamentul copilului în regim de urgenţă;  

56.  Pregăteşte dosarele pentru instanţă în vederea luării măsurilor pentru copiii pentru 

care s-a dispus măsura plasamentului de urgenţă de către directorul general al 

D.G.A.S.P.C. sau pentru solicitarea de ordonanţă preşedenţială ; 

57.  Întocmeşte raportul referitor la ancheta psihosocială a copilului aflat în dificultate şi 

propune Comisiei pentru Protecţia Copilului şi instanţelor judecătoreşti stabilirea unei 
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măsuri de protecţie pentru copilul aflat în dificultate şi pentru copilul aflat în plasament în 

regim de urgenţă; 

58. Determină poziţia copilului capabil de discernământ cu privire la măsura propusă, 

asigurând cunoaşterea de către copil a situaţiei sale de drept şi de fapt; 

59. Acordă copilului capabil de discernământ asistenţă şi sprijin în exercitarea dreptului 

său la libera exprimare a opiniei; 

60.   Acordă consiliere părinţilor în scopul prevenirii abandonului în spitalul de pediatrie;  

61.  Depune diligenţele necesare în vederea reintegrării în familia naturală a copiilor 

abandonaţi în spitalul de pediatrie şi pentru care nu s-a luat măsura de protecţie în regim 

de urgenţă; 

62.  Acordă consiliere şi îndrumare copiilor şi familiilor în situaţie de risc în scopul 

prevenirii luării măsurii de protecţie în regim de urgenta; 

63.  Acordă servicii de consiliere copiilor abuzaţi şi neglijaţi şi familiilor acestora; 

64.    Acordă consiliere copiilor şi familiilor aflate în situaţie de criză - violenţă familială; 

65.   Identifică şi ţine evidenta familiilor in care apar conflicte ce pot cauza violente 

66.   Urmareste desfăşurarea activităţii de prevenire a violenţei în familiile cu copii şi 

identifica solutii nonviolenţe prin legatura cu persoanele in cauza; 

67. Intervine la solicitare, împreună cu poliţia, în familie în vederea prevenirii abuzului şi a 

neglijenţei; 

68.  Asigură servicii de consiliere de specialitate la cerere, tuturor copiilor abuzaţi, aflaţi în 

evidenţa D.G.A.S.P.C.; 

69.   Monitorizează cazurile timp de 3 luni de la integrarea copiilor în familie; 

70.  Elaborează şi prezintă Compartimentului monitorizare, statistica adulţi, copii şi 

victimelor violenţei în familie, statistici periodice şi la cerere necesare pentru întocmirea 

tuturor raportărilor şi situaţiilor care sunt solicitate; 

71.  Colaborează cu spitalele, cu Poliţia, Politia comunitara, Direcţia publica de pază, cu 

organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului 

aflat în dificultate, a violentei domestice, precum şi cu toate instituţiile abilitate. 

Seful de serviciu mai coordonează şi verifică activitatea următoarelor centre: 

Telefonul de urgenta-Echipa mobilă, Centrul de primire minori, Centrul de criză, 

Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii – Zădăreni. 

 

COD.3.1.  SERVICIUL CONTABILITATE – SALARIZARE: 

 Are următoarele atribuţii şi competenţe : 

 Organizarea si conducerea evidenţei contabile la nivelul DGASPC Arad. 

 Întocmirea notelor contabile privind inregistrarea în contabilitate , evidenţa corectă, 

clară şi la zi  precum şi înregistrarea cronologică a tuturor operaţiunilor derulate 

prin conturile deschise la Trezoreria Statului aferente cheltuielilor de personal, 

materiale, drepturile persoanelor cu handicap, investiţii. 

 Întocmirea lunară a statelor de plată privind drepturile materiale acordate copiilor 

aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti acordate conf Legii 326/2003. 

 Evidenţa tuturor documentelor contabile aferente întregii activităţii derulate la 
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nivelul DGASPC Arad conform legii contabilităţii şi normelor specifice 

 Întocmirea balanţei de verificare sintetice şi analitice, a dărilor de seamă contabile 

sau situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale, precum şi situaţia contului 

de execuţie bugetară şi anexele aferente acestora. 

 Centralizează propunerile de buget de la unitaţile din subordine şi întocmeşte 

bugetul de venituri şi cheltuieli la nivel de instituţie 

 Fundamentarea, evidenţa şi utilizarea fondurilor necesare bunei funcţionări a 

Direcţiei. 

 Execuţia bugetară în ceea ce priveşte utilizarea creditelor în limita şi cu destinaţia 

aprobată prin buget, precum şi solicitarea de rectificare a bugetului de către CJA cu 

sumele primite ca donaţii şi sponsorizări conform normelor în vigoare . 

 Întocmirea tuturor situaţiilor financiare solicitate de conducerea unitaţii sau de 

ordonatorul principal de credite. 

 Conduce evidenţa „Ordonanţărilor de plată” şi a „Angajamentelor bugetare şi 

legale” în baza prevederilor OMF nr.1792/2002. 

 Evidenta tuturor operatiunilor derulate prin casierie si banci pentru conturile prin 

care se deruleaza proiecte cu finantare externa, evidenta contabila a acestor proiecte 

prin inregistrarea in conturi distincte, raportari lunare si trimestriale catre 

finantator, intocmirea bugetelor si urmarirea incadrarii in bugetele aprobate. 

 Întocmirea statelor de plată lunare privind drepturile salariale pentru personalul 

din cadrul DGASPC Arad şi a declaraţiei 112. 

 Urmareşte încadrarea în creditele bugetare aprobate ca destinaţii şi limite de 

cheltuieli ce nu pot fi depaşite. 

 

         COD.3.2. COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE: 

 Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Întocmeşte necesarul de produse, servicii şi lucrări; 

 Transmite necesarul de produse, servicii şi lucrări în centrele din subordinea 

DGASPC; 

 Centralizează, valorifică estimativ, întocmeşte nota justificativă de stabilire a 

procedurii; 

 Întocmeşte documentaţia de atribuire; 

 Întocmeşte şi publică invitaţia de participare în SEAP si documentaţia de atribuire 

/prospectează piaţa; 

 Intocmeste planul anual al achiziţiilor şi calendarul procedurilor de achiziţii 

publice; 

 Transmite clarificari şi raspunsuri; 

 Numeşte comisia de licitaţie în urma dispoziţiei directorului general; 

 Primeşte şi deschide ofertele; 

 Întocmeşte procesul verbal; 

 Evaluează ofertele, analizează şi stabileşte ofertele câstigătoare; 

 Întocmeşte hotărârea de atribuire a contractelor; 
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 Întocmeşte raportul către conducere; 

 Comunicarea rezultatului către furnizorii conducere; 

 Întocmeşte şi publică anunţul de atribuire în SEAP; 

 Întocmeşte dosarul de  procedură; 

 Urmăreşte buna derulare a contractului din punct de vedere al relaţie cu furnizorul; 

 Întocmeşte şi transmite către ANRMAP raportările anuale ale contractelor; 

 Întocmeşte certificate constatatoare pentru firmele care au avut incheiate contracte 

în anul  anterior şi le transmite către furnizori şi ANRMAP; 

 Participă la derularea proiectelor care se desfăşoară în cadrul DGASPC; 

 Reactualizează de câte ori este necesar planul de achiziţii şi calendarul procedurilor  

de achiziţii. 

 

      COD.3.3. COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ ŞI PLATĂ PRESTAŢII SOCIALE: 

 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Preia cererile cu documentaţia necesară luării în evidenţă a persoanelor cu 

handicap în vederea acordării drepturilor băneşti şi a facilităţilor cuvenite conform 

legislaţiei în vigoare, iar după verificarea din punct de vedere al corectitudinii şi 

integralităţii dosarului prezentat, îl înregistrează în registrul de intrări; 

 Asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, 

măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială;colaborează cu alte instituţii 

responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

 Asigură informarea corectă, atât telefonic cât şi la sediul instituţiei, a tuturor 

persoanelor care solicită informaţii privitoare la drepturile stabilite de lege pentru 

persoanele cu handicap; 

 Preia şi analizează documentaţia privind acordarea dreptului la asistent personal şi 

face propunerea de aprobare sau respingere a opţiunii făcute de persoana cu 

handicap în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru angajarea 

asistentului personal sau acordarea indemnizaţiei de însoţitor; Acordă avizul 

pentru angajarea asistentului personal sau indemnizaţiei de însoţitor persoanelor 

cu handicap grav; 

 Întocmeşte corespondenţa în vederea rezolvării situaţiei dosarelor persoanelor cu 

handicap pe care le preia şi pentru dosarele aflate în evidenţa DGASPC, în legătura 

cu domeniul său de activitate; 

 Colaborează cu serviciile sociale ale primăriilor în ceea ce priveşte întocmirea 

anchetelor sociale pentru persoanele cu handicap grav ce optează pentru asistent 

personal sau indemnizaţie de însoţitor, cu personalul de specialitate din şcolile 

speciale şi şcolile normale; 

 Eliberează bilete de călătorie şi legitimaţii de transport interurban şi urban 

persoanelor beneficiare aflate în evidenţa DGASPC Arad, şi introduce în programul 

Sensitive biletele de călătorie interurbană şi legitimaţiile de călătorie urbană 

eliberate, pe baza Protocolului de colaborare, de Asociaţia Nevăzătorilor Arad, cu 
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verificarea în paralel a corectitudinii eliberării acestora;  

 Participă la procesul de inventariere a dosarelor persoanelor cu handicap, 

completează dosarele cu documentele noi (prelungiri, acte de identitate noi, etc.) şi 

ia măsuri de arhivare a dosarelor clasate (transferate în alt judeţ, decese, încetarea 

drepturilor, etc.) 

 Verifica din punct de vedere al corectitudinii conţinutului, preluarea şi înregistrarea 

dosarelor persoanelor cu handicap din categoria „Minori”, „Fara venit , „Pensionari 

Urmaş” şi „Salariaţi”, „Nevazatori” adulţi, care necesită protecţie specială; 

 Operează in programul informatic privind baza de date a persoanelor cu handicap 

(SENSITIVE) prelungirile, cazurile noi, transferurile, sistările la dosarele 

persoanelor cu handicap, precum si decesele la toate categoriile de persoane cu 

handicap, emiţând decizie de punere în / sistare din plată; 

 Întocmeşte referate distincte în legătura cu obiectul activităţii compartimentului în 

toate cazurile de sistări, repuneri în plată, sesizarea lipsei temeiului legal pentru 

plăţile efectuate necuvenit ca urmare a declaraţiile nereale ale persoanelor cu 

handicap sau din alte cauze, precum şi în toate situaţiile în care constata necesitatea 

de a se interveni în vederea remedierii unei situaţii în legătura cu dosarul persoanei 

cu handicap 

 Întocmeşte lunar, statele de plată şi reţineri pentru toate persoanele cu handicap 

aflate in termen de valabilitate, impreuna cu toata documentatia primara si 

financiara  necesara in vederea platii drepturilor persoanelor cu handicap; 

 Expediază lunar, documentatia  prevăzute în Convenţie pentru plata drepturilor 

persoanelor cu handicap, atat pentru cele platite prin mandat postal cat si pentru 

cele achitate in conturi deschise la banci; 

 Întocmeşte dispoziţii de plată / încasare către casierie cu privire la sumele returnate 

de Poştă ca neachitate şi care se află în contul de sume de mandat al DGASPC Arad, 

pe baza cupoanelor întoarse şi a evidenţelor contabile scriptice existente în cadrul 

compartimentului; semnează de întocmire aceste dispoziţii şi le prezintă pentru 

viza CFP; 

 Întocmeşte referate în vederea sesizării conducerii instituţiei asupra unor situaţii ce 

au generat apariţia de debite în sarcina persoanelor cu handicap, datorită declarării 

de către acestea a unor date nereale ce au condus la calculul şi acordarea eronată a 

drepturilor; 

 Inregistreaza în contabilitate operaţiunile privind plata drepturilor băneşti şi a 

facilităţilor acordate persoanelor cu handicap si conduce evidenta analitica a 

cheltuielilor bugetare pentru activitatea specifica compartimentului EPPS, conform 

clasificaţiei bugetare; 

 Lunar, întocmeste şi transmite serviciului financiar contabil din cadrul 

D.G.A.S.P.C., balanţa de verificare sintetică pentru operaţiile efectuate, executia 

bugetară  lunară pe  tipuri de cheltuieli, inclusiv fişele de cont analitice pentru 

creanţe şi datorii, pentru operatiile efectuate in cadrul serviciului; 

 Întocmeşte propunerile de angajamente bugetare si ordonanţările de plată ale 
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acestora pentru toate plăţile referitoare la acordarea drepturilor persoanelor cu 

handicap in conformitate cu specificul activităţii compartimentului; lunar, pe baza 

înregistrărilor efectuate in evidenta angajamentelor bugetare legale, întocmeşte si 

transmite serviciului financiar-contabil, “Situaţia privind execuţia cheltuielilor 

bugetare angajate”; 

 Asigură efectuarea inventarierii faptice şi scriptice lunare a debitelor si creditelor, 

verificarea evidentei nominale a acestora; 

 Intocmeste si urmareşte executarea bugetului, cu respectarea destinaţiei sumelor 

alocate; 

 Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate ; 

 Dispune masuri pentru recuperarea unor drepturi financiare acordate necuvenit, 

urmând toţi paşii necesari recuperării acestora, inclusiv înaintarea către oficiul 

juridic a documentaţiei necesare pentru recuperarea debitelor urmărind termenele 

de prescripţie şi calculând dobânzile datorate de debitori in conformitate cu 

prevedrile Legii 448/2006;  

 Întocmeşte corespondenţa în legatură cu drepturile de acordat sau acordate 

necuvenit persoanelor cu handicap şi urmăreşte recuperarea debitelor şi acordarea 

creanţelor în termenele legale;  

 Pentru creditorii constataţi la inventariere ca şi decedaţi, întocmeşte corespondenţa 

pentru clarificarea datei decesului, în cazul în care acesta nu a fost anunţat, şi face 

propuneri pentru lichidarea creditului pentru sumele plătite necuvenit, cu 

întocmirea documentaţiei corespunzătoare 

 Preia documentaţia in vederea emiterii adeverinţelor privind acordul de plată a 

dobanzii la creditele contractate de persoanele cu handicap pentru achiziţionarea 

unui autovehicul sau adaptarea locuinţei, si emite aceste adeverinţe 

 Preia documentaţia stabilită prin legislaţia în vigoare, o verifica pentru conformitate 

şi întocmeşte Contractul privind angajamentul de plată a dobanzii la creditele 

contractate cu beneficiarii care solicită această facilitate, conform art. 27 din Legea 

nr. 448/2006 modificată şi completată 

 Preia cererile persoanelor în vederea acordării rovinietelor, verifică corectitudinea şi 

totalitatea actelor anexate cererii şi întocmeşte centralizatorul lunar al acestor cereri 

pe care îl înaintează către Compania Naţională de Drumuri şi Autostrăzi 

 Preia certificatele de deces şi ale persoanelor cu handicap, impreuna cu 

documentele necesare  aparţinătorilor pentru ridicarea drepturilor băneşti şi 

întocmeşte actele de sistare şi adeverinţele pentru ridicarea sumelor cuvenite 

aparţinătorilor; 

 Colaboreaza cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor în temeiul Protocolului pentru transmiterea datelor 

referitoare la nevazătorii cu grad de handicap grav si accentuat 

 Colaborează cu Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei în ceea ce priveşte 

cazurile de deces a persoanelor cu handicap neanunţate de aparţinători 
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 Lunar, colectează dovezile plaţii ratelor de la beneficiari şi întocmeste ordonanţările 

pentru plata dobanzilor la creditele bancare conform art. 27 din Legea nr. 448/2006  

 Întocmeşte referate distincte cu privire la sistări sau acordari de restanţe în ceea ce 

priveste drepturile stabilite de lege persoanelor cu handicap care se află în 

evidenţele contului de creditori sau debitori, precum şi pentru cazurile de deces; 

 Verifică din punct de vedere al corectitudinii şi conformităţii cu realitatea, 

deconturile prezentate de furnizori pentru transportul interurban (auto şi CFR); 

 Întocmeşte şi transmite catre Agentia Judetean pentru Prestatii Sociale Arad (AJPS) 

şi catre Directia Generala pentru Protectia Persoanelor cu Handicap (DGPPH), 

contul de execuţie lunară / trimestrială pentru sumele repartizate DGASPC prin 

bugetul Consiliului Judeţean Arad de la AJPS Arad şi de la DGPPH  

 Întocmeşte lunar solicitările privind necesarul de fonduri privind acordarea 

drepturilor băneşti si facilităţilor privind persoanele cu handicap aflate în evidenţă, 

iar după aprobare îl transmite către AJPS Arad şi DGPPH; 

 Colaborează cu Serviciul Monitorizare al DGASPC Arad la întocmirea situaţiilor 

statistice solicitate de alte instituţii în legătură cu persoanele cu handicap aflate în 

evidenţa şi în plată; 

 Raspunde de întocmirea documentaţiei în ceea ce priveste implementarea şi 

respectarea standardelor ISO 9001:2008 la nivelul compartimentului. 

 

         COD.3.4. SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV 

Are următoarele atribuţii şi competenţe: 

 Desfăşurarea activităţilor de supraveghere, conducere şi recepţionare a lucrărilor de 

întreţinere a clădirilor şi anexelor construite din cadrul centrelor D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Recepţia clădirilor nou construite pentru D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Verificarea şi întreţinerea permanentă a clădirilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Participarea la achiziţii publice în folosul D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Asigură achiziţionarea diverselor obiecte şi materiale necesare bunei funcţionări a 

D.G.A.S.P.C. Arad şi a tuturor activităţilor din cadrul centrelor de plasament; 

 Asigură o funcţionare bună şi eficientă a parcului auto a D.G.A.S.P.C. Arad şi a 

centrelor de plasament; 

 Execută activităţile de arhivare a documentelor D.G.A.S.P.C. Arad şi de întreţinere 

a arhivei acestei instituţii conform normelor legale în vigoare; 

 Asigură întreţinerea curăţeniei în cadrul clădirii în care îşi desfăşoară activitatea 

D.G.A.S.P.C. Arad; 

 Urmăreşte consumul de apă, energie electrică, gaz natural, salubritate şi alte 

utilităţi; 

 Participă la efectuarea inventarelor anuale a mijloacelor fixe din cadrul D.G.A.S.P.C. 

Arad; 

 Desfasoară activitatea de supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor şi a 

tuturor platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilităţi, a ascensoarelor 

hidraulice şi electrice aflate în dotarea instituţiei; 
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 Repartizează şi programează conducătorii auto (pe autoturisme, recuperări, 

concedii, etc.); 

 Efectuează şi eliberează condicile de prescripţii medicale şi materiale sanitare 

pentru toate centrele de copii şi vârstnici din cadrul D.G.A.S.C. Arad; 

 Răspunde la toate solicitările făcute de Directorul general economic al D.G.A.S.P.C. 

Arad căruia acest serviciu îi este direct subordonat; 

 Verifică şi vizează situaţiile de lucrări; 

 Verifică în teren modul de executare a lucrărilor de reparaţie conform devizelor sau 

situaţiile de lucrări; 

 Participă la recepţia parţială şi finală a lucrărilor de reparaţii; 

 Verifică stadiul de execuţie a lucrărilor; 

 Menţine legătura continuă cu antreprenorii pe durata execuţiei lucrării; 

 Urmăreşte termenele de execuţie prevăzute în contract; 

 Acordă viză de compartiment pentru documentele care necesită o astfel de viză; 

 Permanentă colaborare cu şefii de centre pentru soluţionarea diverselor probleme 

de reparaţii şi îmbunătăţiri în cadrul centrelor. 

 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţii finale 

 

 Art. 49. Serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul D.G.A.S.P.C. Arad vor 

colabora pentru a asigura protecţie şi asistenţă copilului şi adultului aflat în dificultate, în 

realizarea şi exercitarea corespunzătoare a drepturilor acestora, în condiţiile legislaţiei în 

vigoare. 

 

 Art. 50. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa tuturor serviciilor/ birourilor/ 

compartimentelor şi centrelor din cadrul D.G.A.S.P.C Arad în termen de trei zile de la 

aprobare prin hotărâre a Consiliului Judeţean Arad. 

  

 

DIRECTOR GENERAL 

ERIKA STARK 


