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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
 
       
      Văzând Raportul de specialitate nr. D/4755/15.03.2021 al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Referatul de aprobare al Primarului 
Sectorului 6; 
Luând în considerare Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6; 
        Ţinând seama de: 
 Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei 
locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru 
perioada 2019-2023; 
 Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Prevederile art. 370, art. 382 lit. a) și lit. b), art. 391, art. 405, art. 407, art. 408, art. 409, 
art. 512, art. 518, art. 519 și art. 539 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;  
 O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 H.G nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu 
modificările și completările ulterioare 
 Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Prevederile art. 4 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal; 
 Adresa nr. 5733/11.02.21 a doamnei Mihaela Ștefan-Viceprimar Sectorul 6; 
 Nota de Fundamentare cu nr. D/4692/15.03.2021 întocmită de către                      
D.G.A.S.P.C. Sector 6; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. f)  și                
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 Consiliul Local al Sectorului 6, 
 
 
 
 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. (1) Se aprobă Organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2)  Se aprobă Statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 2-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (3) Se aprobă Regulamentul-cadru de Organizare și Funcționare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 6, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcționarilor publici ale căror 
posturi sunt afectate de aprobarea noii structuri organizatorice, procedurile legele prevăzute de 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se 
vor aplica în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 (2) În vederea respectării drepturilor personalului de natură contractuală care sunt 
afectate de aprobarea noii structuri organizatorice, procedurile legale prevăzute de                      
Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se vor 
aplica în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1). 
 (3) În aplicarea art. 2 alin. (1) și alin. (2), Directorul General al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, aprobă prin act adiministrativ  regulamentele 
privind procedurile legale prevăzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv cele prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se 
abrogă. 
 Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competenţelor. 
             (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului General al Sectorului 6. 
 
 
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                                        AVIZEAZĂ 
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)   
                                                         din O.U.G. nr. 57/2019                                         
                                                                                          Secretarul General al Sectorului 6, 
                                                                                                 
 
                                                                                                           Demirel Spiridon  
 
 
 
 
 
 
Nr.: 
Data: 
 



 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Bucureşti, CaleaPlevneinr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

Nr.19/9.02.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Sector 6, propunem reorganizarea acestei instituții publice de interes local pe principii de 
eficientă, eficacitate și buna gestionare a resurselor, în realizarea politicilor de asigurare a serviciilor 
sociale de la nivelul sub-diviziunii administrativ teritoriale Sector 6 București. 

Astfel, la nivelul Sectorului 6 sunt organizate și funcționează un număr de 8 instituții publice de 
interes local cu personalitate juridică asigurând servicii în domeniile de activitate prevăzute la art. 129 
alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. În conformitate cu prevederile Anexei I din Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017, 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență 
socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului are drept scop aplicarea politicilor sociale în 
domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și 
altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea 
beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 

Angajamentul asumat prin programul privind prioritățile de dezvoltare și revitalizare ale 
Sectorului 6 de a asigura locuitorilor servicii publice de calitate, organizate pe principii de bună 
guvernanță, include și realizarea politicilor sociale cu orientare către creșterea calității vieții și 
incluziunea socială a persoanelor vulnerabile – cetățeni ai Sectorului 6 ai municipiului București. 
Acest angajament se poate realiza doar dacă paradigma de acordare a serviciilor și beneficiilor sociale 
către cetățeni se modifică și se focalizează pe concentrarea resurselor către nevoile stringente, în 
paralel cu respectarea standardelor legale de calitate în materia asistenței sociale și protecției 
copilului. Furnizarea serviciilor publice urmează a se efectua doar în condiții de acreditare și prin 
implicarea comunității locale, a voluntarilor și a organizațiilor non-guvernamentale. 

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (3) lit. c) și art. 166 alin. (2) lit. f) din                  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin care 
Consiliul Local aprobă, la propunerea Primarului, în condițiile legii, înființarea, organizarea, statul de 
funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor publice de 
interes local, vă propunem reorganizarea structurii de personal a Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6 prin: 

 stabilirea unui echilibru între resursele umane care asigură acordarea serviciilor publice 
de asistență socială și protecția copilului și resursele umane de la nivelul structurilor 
aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 6; 

 organizarea eficientă a structurilor funcționale de la nivel de serviciu, birou sau 
compartiment prin eliminarea fărâmițării excesive a atribuțiilor și comasarea 
departamentelor cu atribuții similare, din același domeniu de activitate. De exemplu, se 
reunesc sub conducerea unui singur șef serviciu toate unitățile care asigură 
aprovizionarea, administrarea și suportul tehnic; 

 respectarea nivelului de importanță a posturilor de conducere de management superior 
și clarificarea repartizării atribuțiilor, în cadrul domeniilor de competență, între posturile 
de director general adjunct și director executiv. Astfel, se stabilește o singură funcție 
publică de director general adjunct pentru coordonarea activităților de protecție socială a 
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SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

copiilor și a adulților, iar celelalte posturi sunt stabilite la nivel de director executiv. 
Structura de specialitate cu un volum mare de atribuții și responsabilități beneficiază și 
de suportul unui director adjunct, funcție de natura contractuală care va coordona 
activitățile privind serviciile publice și sociale acordate copiilor de toate vârstele; 

 în organigramă și ROF se includ noi activități necesare funcționării optime, precum cea 
a Biroului control intern și managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și 
analiză care va centraliza în sistem informatic date privind nevoile sociale, măsurile 
stabilite și modul de îndeplinire a acestora, la nivel de beneficiar și la nivel de instituție. 
Astfel de rapoarte, cuprinzând analize pe bază de indicatori vor constitui baza politicilor 
sociale și planurilor de măsuri propuse Consiliului Local în perioada 2021-2024; 

 respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Anexa I a Hotărârii Guvernului României                  
nr. 797/2017 cu privire la structura organizatorică orientativă de personal a 
D.G.A.S.P.C., prin repartizarea în schema organizatorică a tuturor domeniilor de 
atribuții aferente bunei funcționării a unui astfel de serviciu public; 

 încadrarea cheltuielilor aferente posturilor aprobate în proiectul Bugetului consolidat de 
venituri și cheltuieli ce urmează a fi propus pentru anul 2021, la nivelul U.A.T. Sector 6 
al Municipiului București; 

 
Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al 

Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statul de Funcții și Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului                 
Sector 6. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 



1 
 

 
 

 Nr. D/4692/15.03.2021 
                                                                                       APROB 

                                                                                           DIRECTOR GENERAL 
                                                                                        SCHMUTZER GABRIELA GIORGIANA                     

 
                             
                                

NOTA DE FUNDAMENTARE 
 
 
           Ca urmare a Referatului de aprobare al Primarului Sectorului 6, înregistrat cu nr. 19/09.02.2021, 
precum și adresa doamnei Mihaela Ștefan, Viceprimar 2, înregistrată la Primăria Sectorului 6, cu nr. 
5733/11.02. 2021, cu privire la propunerea de reorganizare a structurii de personal a Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului, în vederea reducerii cheltuielilor de personal și a optimizării 
activității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, propunem modificarea și 
completarea structurii de personal la nivelul unor servicii, compartimente și centre din componența acesteia, 
precum și dezvoltarea altor servicii și compartimente, după cum urmează: 
 

I. DIRECȚIA GENERALĂ, cu o functia publică de conducere, ocupată de Director General, grad II: 
 
 Serviciul Juridic, Contencios cu o structura de 1+8 se redenumeste Serviciul Juridic, 

Contencios și Patrimoniu, prin preluarea activitatii de gestionare a patrimoniului și va avea o structură de 
la 1+9 (8 funcții publice de execuție + 1 funcție de natură contractuală). 

 
     Structura actuală a Serviciului Juridic și Contencios 
     -  1 șef serviciu, cls.I, gradul II (funcție publică de conducere ocupată) 
     -  8 consilieri juridici, cls.I, grad profesional superior (funcții publice de execuție ocupate) 
      
      Structura propusă a Serviciului Juridic, Contencios și Patrimoniu   

-  1 șef serviciu, cls.I, gradul II  
     -  8 consilieri juridici, cls.I, grad profesional superior  
     -  1 inspectori de specialitate, grad I  
 
        Funcționarii publici de execuție vor fi numiți în cadrul noului serviciu, prin aplicarea prevederilor 
art.518 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr.57/2019, deoarece atribuțiile acestora se vor modifica mai puțin de 
50%,. 
        Postul de natura contractuala de executie de inspector de specialitate grad I este relocat din structura 
Biroului Patrimoniu în baza prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată cu modificările și 
completările ulterioare. 
         

 Serviciul Resurse Umane, își menține structura la: 1+11 (11 funcții publice execuție), astfel: 
- 1 șef serviciu, cls.I, gradul II (funcție publică de conducere ocupată) 
- 9 inspectori clasa I, grad profesional superior (funcții publice ocupate) 
- 2 inspectori clasa I, grad profesional principal (funcții publice ocupate) 

 
 Biroul Asistenți Personali și Maternali,  isi modifică structura la 1+5 (5 funcții publice de 

execuție) și funcționează în subordinea Serviciul Resurse Umane, astfel: 
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Structura actuala: 

- 1 șef birou, clasa I, gradul II (funcție publică de conducere ocupată) 
- 3 inspectori clasa I, grad profesional superior (funcții publice de execuție ocupate) 
- 1 inspector clasa I, grad profesional asistent (funcție publică de execuție ocupate) 
- 1 referent clasa III, grad profesional superior (funcție publică de execuție ocupată)  

 
Structura propusa: 

- 1 șef birou, clasa I, gradul II  
- 3 inspectori clasa I, grad profesional superior  
- 1 inspector clasa I, grad profesional asistent  
- 1 referent clasa III, grad profesional superior se transformă în funcția de inspector, clasa I, grad 

profesional superior, conform H.C.L. S.6 nr. 309 / 28.11.2019, art. 2.       
 

 
 Biroul Control Intern si Managementul Calitatii își modifică denumirea în Biroul 

Control Intern si Managementul Calitatii Serviciilor Sociale, Monitorizare si Analiza si își va menține 
structura de 1+5 (5 functii publice de execuție ocupate), astfel:  
      -    1 sef birou, clasa I, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
      -    5 inspectori clasa I, grad profesional superior (funcții publice de executie ocupate). 
 
        Funcționarii publici de conducere si execuție vor fi numiți în cadrul noului birou, prin aplicarea 
prevederilor art.518 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr.57/2019, deoarece atribuțiile acestora se vor modifica mai 
puțin de 50%. 
 

 Serviciul Prevenire si Protectia Muncii, se reorganizeaza la nivel de Birou Prevenire si 
Protectia Muncii și își modifică structura de la 1+7 (7 functii publice de executie) la 1+5 (5 functii publice 
de executie), astfel:  

- 1 sef birou, clasa I, gradul II (functie publica de conducere ocupată) 
- 2 inspectori clasa I, grad profesional superior (functii publice de executie ocupate) 
- 2 inspectori clasa I, grad profesional principal (functii publice de executie ocupate) 
- 1 inspectori clasa I, grad profesional asistent (functie publică de executie ocupată) 

 
       Funcțiile publice de executie vacante de inspector, cls.I, grad profesional superior si inspector, cls.I, 
grad profesional principal se desfiinteaza. 

 
 

II. DIRECTIA STRATEGII COMUNICARE cu o funcție publică de conducere, ocupată de Director 
Executiv. 

 
 Biroul Comunicare, cu o  structura de 1+6 (6 funcții publice de execuție ocupate), ramane 

nemodificata astfel: 
- 1 sef birou, clasa I, gradul II (functie publică de conducere ocupată) 
- 4 inspectori clasa I, grad profesional superior (funcții publice ocupate) 
- 1 consilier clasa I, grad profesional superior (funcție publică ocupată) 
- 1 inspector clasa I, grad profesional principal (funcție publică ocupată) 

 
 Biroul Strategii Proiecte se va reorganiza la nivel de Compartiment Programe si 

Management Proiecte si va fi in subordinea Biroului Comunicare, cu o structura modificata de la 1+5 (5 
functii publice de executie ocupate) la 4 functii publice de executie.  

 
              Structura actuală a Biroului Strategii Proiecte 
     -  1 șef birou, cls.I, gradul II (funcție publică de conducere ocupată) 
     -  5 inspectori, cls.I, grad profesional superior (funcții publice de execuție ocupate) 
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              Structura propusă a Compartiment Programe si Management Proiecte 
     -  4 inspectori, cls.I, grad profesional superior  

 
           Funcționarului public de conducere al Biroului Strategii Proiecte i se vor aplica prevederile art.519 
alin.(1) lit.c), alin.(4)-(9) din O.U.G. nr.57/2019. 
           Funcționarilor publici de execuție de inspectori, cls.I, grad profesional superior li se vor aplica 
prevederile art.518 alin.(3) si (4) din O.U.G. nr.57/2019. 
 

 Serviciul Relatii cu Publicul, se va reorganiza la nivel de Birou Relații cu Publicul și 
Registratură cu o structură modificată de la 1+7 (6 funcții publice de execuție ocupate + 1 funcție 
contractuală ocupată) la 1+5 (5 funcții publice de execuție supuse reorganizării în temeiul art.519 alin.(1) 
lit.c) și alin.(4) - (9) din O.U.G. nr.57/2019. 

              Structura actuală a Serviciului Relații cu Publicul 
     -  1 șef serviciu, cls.I, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
     -  4 inspectori, cls.I, grad profesional superior (funcții publice de execuție ocupate) 
     -  2 referenți, cls.III, grad profesional superior (funcții publice de execuție ocupate) 
     -  1 referent, treaptă IA (personal de execuție de natură contractuală ocupată) 
 
             Structura propusă a Biroului Relații cu Publicul și Registratură 
     -  1 șef birou, cls.I, gradul II  
     -  4 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
     -  1 referent, cls.III, grad profesional superior  

 
Se aplică prevederile art.65 alin (2) din Legea 53/2003 - Codul Muncii pentru postul de natura 

contractuală de execuție de referent IA și se desfiintează. 
                  Un post funcție publică de execuție de referent, cls.III, grad profesional superior, vacant se 
desființează. 

 
 Biroul Relatii ONG, își menține structura la 1+5 (5 funcții publice de execuție, ocupate), 

astfel:  
- 1 sef birou, clasa I, gradul II (funcție publică de conducere ocupată) 
- 3 inspectori clasa I, grad profesional superior (funcții publice ocupate) 
- 1 inspector clasa I, grad profesional principal (funcție publică ocupată) 
- 1 referent de specialitate clasa II, grad profesional asistent (funcție publică ocupată) 

 
 Se înființează Centrul de vaccinare cu o structură de 1+41 funcții de execuție de natură 

contractuală cu personal delegat din aparatul propriu. 
Centrul de Vaccinare Sector 6, 1+ 41 posturi, personal de specialitate,  de natură contractuală, delegat sau 
detașat din cadrul structurilor  DGASPC Sector 6 și Centrul de Sănătate Sf. Nectarie, conform Avizului de 
funcționare cu Caracter Temporar nr. 2/19.01.2021, emis de Direcția de Sănătate Publică Municipiul 
București, în condițiile legii.  
Structura și funcțiile de natură contractuală pentru asigurarea funcționării în condiții optime a  Centrului de 
Vaccinare este dimensionată,  în condițiile legii,  prin dispoziția directorului general al DGASPC 6. 

 
 
 Se înființează CALL Center o structură de 10 funcții publice de execuție, cu statut 

provizoriu, delegat din aparatul propriu. care îndeplinesc, pe lângă  atribuțiile conform funcției de bază, și 
atribuții legate de consilierea și informarea cetățenilor sectorului 6 cu privire la prevenirea răspândirii 
infecției cu SARS-Cov-2, Programul Național de Vaccinare anti Covid-19, precum și toate celelate servicii 
oferite de DGASPC Sector 6. În cadrul compartimentului callcenter, își desfășoară activitatea funcționari 
publici din cadrul Biroului Comunicare, Biroului Control Intern, Managementul Calității Serviciilor 
Sociale, Monitorizare și Analiză și Biroului Relații ONG. 
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  Biroul Implicare Comunitară cu o structură de 1+5 (4 posturi de natură contractuală și 1 
funcție publică de execuție), se desființează, neavând prerogative de putere publică. 

 
              Structura actuală a Biroului Implicare Comunitară 

- 1 șef birou grad II( funcție publică de conducere ocupată) 
- 2 inspectori de specialitate grad II,( funcții contractuale de execuție ocupate); 
- 1 inspector de specialitate grad I( funcție contractuală de execuție vacantă); 
- 1 inspector  clasa I grad profesional superior (funcție publică vacantă) 

 
         Funcționarului public de conducere al Biroului Implicare Comunitară i se vor aplica prevederile art. 
519 alin. (1) lit. c), alin. (4)- alin. (7) și alin. (9) din O.U.G. nr. 57/2019. 
        Functionarul public de executie inspector clasa I grad profesional superior vacant se desfiinteaza. 
        Pentru celelalte posturi, de natură contractuală de execuție ocupate se aplică prevederile art.65 alin.(2) 
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republictă cu modificările și completările ulterioare, și se 
desființează. 
         
 

 Biroul SocialXChange 1+5 (6 posturi de natură contractuală) isi schimbă denumirea in  
Magazin Caritabil SocialXChange,  fara modificarea atributiilor și își menține structura de personal 1+5 (6 
posturi de natură contractuală).  

 
         Structura actuală a Biroului SocialXChange 

- 1 șef birou grad II( funcție contractuală de conducere ocupată) 
- 4 inspectori de specialitate grad I( funcții contractuale de execuție ocupate); 
- 1 inspector de specialitate grad IA( funcție contractuală de execuție ocupată); 
 

        Structura propusă a Magazinului Caritabil SocialXChange 
- 1 șef birou grad II; 
- 4 inspectori de specialitate grad I; 
- 1 inspector de specialitate grad IA; 

 
III.  DOMENIUL PROTECȚIE SOCIALĂ -  Se înființează, în subordinea Directorului 

General, funcția publică de conducere de Director General Adjunct, gradul II, care va coordona activitățile 
de protecție socială din cadrul Direcției Protecția Copilului și Direcției Protecție Socială.  

Funcția publică vacantă de Director General Adjunct, gradul II – domeniul protecție socială, se va 
ocupa în condițiile art. 465 -468 din din O.U.G. nr. 57/2019; 

Condiții de ocupare a funcției publice de conducere: studii universitare cu diploma de licență, în 
specialitatea asistență socială, socialogie, psihologie, precum și studii postuniversitare în domeniile necesare 
extercitării funcței publice de conducere; minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției publice de conducere;  

 
       III. a) DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI cu o functia publică de conducere, ocupată de 
Director Executiv, care va subordona Direcția Centre de zi - Protecția Copilului cu o funcție de conducere 
de natură contractuală, vacantă de Director Adjunct.             

 
 Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități, își modifică structura de la 1+14 

(12 funcții publice de execuție, din care 11 funcții ocupate și 1 funcție vacantă + 2 funcții de natură 
contractuală) la 1+14 (11 funcții publice de execuție + 3 funcții de natură contractuală)  
           Structura actuală a Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități  
     -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II (funcție publică de conducere ocupată) 
     -  9 inspectori, cls.I, grad profesional superior (1 funcție publică de execuție vacantă) 
     -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal (funcție publică de execuție ocupată) 
     -  2 inspectori, cls.I, grad profesional asistenti (funcții publice de execuție ocupate) 
     -  2 medici primari (funcții de execuție de natură contractuală ocupati) 
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           Structura propusă a Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități  
     -  1 șef serviciu, cls.I, gradul II 
     -  8 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
     -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal 
     -  2 inspectori, cls.I, grad profesional asistenți  
     -  1 inspector de specialitate, gradul IA  
     -  2 medici primari  
              
        Un post funcție publică de execuție vacant de inspector, cls.I, grad profesional superior, se desființează. 

  Se infiinteaza un post de natură contractuală de inspector de specialitate, gradul IA fiind necesar pentru 
preluarea atribuțiilor evaluării inițiale în cazul copilului cu suspiciune de dizabilitate, în acord cu 
prevederile art. 18 și art 20 din Metodologia pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării 
copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap aprobată prin Ordinul nr.1985/1305/5805/2016. 

 
 Serviciul Asistenta Maternala si Management de Caz se reorganizeaza prin comasarea 

Serviciului Asistenta Maternala cu o structura de 1+9 ( 8 functii publice de executie ocupate + 1 funcție 
publica de execuție vacanta) si Compartimentul Management de Caz, cu o structura de 5 (3 functii publice 
de executie ocupate si 2 functii publice de executie vacante) rezultand o  structura de  1+10 (9 functii 
publice de executie + 1 functie de executie de natura contractuala). 

 
             Structura actuala a Serviciului Asistenta Maternala  
      -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
      -  7 inspectori, cls.I, grad profesional superior (6 functii publice de executie ocupate + 1 functie publica 
de executie vacanta) 
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal (functie publica de executie ocupata) 
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional asistent (functie publica de executie ocupata) 
 
             Structura actuala a Compartimentului Managementul de Caz  
      -  5 inspectori, cls.I, grad profesional superior (3 functii publice de executie ocupate + 2 functii publice 
de executie vacante) 
 
             Structura propusa a Serviciul Asistenta Maternala si Management de Caz 
      -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II  
      - 7 inspectori, cls.I, grad profesional superior (6 dintre aceste functii publice de executie vor avea  
atributii de Management de caz + 1 functie publica de execuție cu studii de psihologie) 
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal  
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional asistent (functie publica de executie cu studii de psihologie ) 
      -  1 asistent social principal (functie de natura contractuala cu studii de asistent social) 
 
         Această structură organizatorică va funcționa cu următoarele categorii de specialiști: un numar de 7 
inspectori grad profesional superiori și 1 asistent social (functie de natura contractuala) vor indeplini atributii 
de manageri de caz asigurand servicii pentru copiii ce beneficiaza de masura de protectie speciala si PFAMP 
iar 1 inspector grad profesional superior  si 1 inspector grad profesional asistent vor îndeplini atribuții de 
psiholog. 
   

Acest serviciu va include in interiorul său urmatoarele componente: 
 Servicii pentru copilul aflat în plasament la PFAMP și regim rezidențial; 
 Servicii de identificare, recrutare, formare, atestare/reatestareAMP . 

 
           Cele 6 posturi de functie publica publici de executie de inspectori, cls.I, grad profesional superior               
cu atributii necesare mangementului de caz li se vor aplica prevederile art.518 alin.(3) si (4) din O.U.G. 
nr.57/2019. 
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 Biroul Adopții și Postadopții, își modifică structura de la 1+7 (7 funcții publice de execuție 

la 1+5 (5 funcții publice de execuție) 
 

             Structura actuală a Biroului Adopții și Postadopții  
      -  1 sef birou, cls.I, gradul II (funcție publică de conducere ocupată) 
      -  7 inspectori, cls.I, grad profesional superior (funcție publică de execuție ocupate) 
 
             Structura propusa a Biroului Adoptii si Postadoptii  
      -  1 sef birou, cls.I, gradul II  
      -  5 inspectori, cls.I, grad profesional superior (3 posturi de functie publica de executie vor avea studii de 
psiholog si 2 posturi de functie publica de execuție vor avea studii de asistență socială) 
 
          Funcționarilor publici de execuție de inspectori, clasa I, grad profesional superior li se vor aplica 
prevederile art.518 alin.(3) si (4) din O.U.G. nr.57/2019. 
 

 Biroul Evaluare Initiala si Secretariat Comisie Protectia Copilului, se reorganizeaza la 
nivel de Secretariat Comisie Protectia Copilului cu o structura de la 1+5 (posturi de natura contractuala) la 4 
(posturi de natura contractuala). 

 
Structura actuala a Biroul Evaluare Initiala si Secretariat Comisie Protectia Copilului 

- 1 șef birou , gradul II (functie contractuală de conducere ocupata) 
- 3 posturi de inspector de specialitate gradul IA (functii contractuală de executie ocupate) 
- 1 post de inspector de specialitate gradul I (functie contractuală de executie ocupata) 
- 1 post asistent social principal (functie contractuală de executie vacanta) 

 
                Structura propusa pentru Secretariat Comisie Protectia Copilului  

- 3 posturi de inspector de specialitate gradul IA  
- 1 post de inspector de specialitate gradul I   

Un post de inspector de specialitate grad IA este relocat în cadrul Serviciul Evaluare Complexa a 
Copilului cu Dizabilitati 

              Se desfiinteaza postul de natură contractuală de asistent social vacant iar pentru seful birou i se 
pune la dispozitie un post de inspector de specialitate grad IA. 

 
 Rețeaua de Asistenți Maternali, își menține structura în subordinea Serviciului Asistența 

Maternala și Management de Caz, cu 80 de posturi de natură contractuală, conform prevederilor art.21, 
alin.(1) din H.G. nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr.197/2012, privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 Complex de Servicii de Recuperare isi modifica cu o structura de  1+28 ( posturi de natură 

contractuală)  se reorganizeaza si isi modifica denumirea  în Centrul de zi de Recuperare pentru Copiii cu 
Dizabilitati „Împreună” cu o structura de  1+24 (posturi de natură contractuală). 

 
            Structura actuală a Complexului de Servicii de Recuperare:  

- 1 post sef centru, gradul II (functie contractuală de conducere ocupată) 
- 1 post educator; (functie contractuală de executie ocupată) 
- 4 posturi educatori principali ocupate (1 functie contractuală de executie vacantă);  
- 10 posturi psiholog practicant ocupate (1 functie contractuală de executie vacantă);  
- 1 post psiholog principal; (functie contractuală de executie ocupată) 
- 2 posturi psihopedagog; (functii contractuale de executie ocupate) 
- 5 posturi kinetoterapeut; (functii contractuale de executie ocupate) 
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- l post profesor CFM (functie contractuală de executie ocupată) 
- 1 post asistent social principal (functie contractuală de executie ocupată) 
- 1 post muncitor calificat (functie contractuală de executie ocupată) 
- 2 posturi ingrijitor (functie contractuală de executie ocupată) 

 
               Structura propusă a Centrul de zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilitati „Împreună”: 

- 1 post sef centru, gradul II 
- 1 post educator;  
- 3 posturi educatori principali;  
- 9 posturi psiholog practicant;  
- 1 post psiholog principal; 
- 2 posturi psihopedagog;  
- 5 posturi kinetoterapeut;  
- l post profesor CFM;  
- 1 post asistent social principal;  
- 1 post infirmiera  

 
 Se aplica prevederile art.65 alin. (2) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare si se desfiinteaza următoarele posturi de natura contractuala dupa cum urmeaza :  2 
posturi  de îngrijitor; 1 post  de muncitor calificat.  
           Se infiinteaza un post de infirmieră. 
 

 Complex de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial, isi modifica structura de la 
1+19 (19 posturi de natura contractuala) la 1+17 (posturi de natura contractuala) dupa cum urmează: 

 
                Structura actuală a Complexului de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial 

- 1 post sef centru, gradul II, (functie contractuala de conducere ocupata) 
- 1 post de educator (functie contractuala de executie ocupata) 
- 11 posturi de educator principal ( functii contractuale de executie ocupate) 
- 4 posturi de instructor de educatie (functii contractuale de executie ocupate) 
- 1 post de psiholog practicant(functie contractuala de executie ocupata) 
- 1 post asistent social srincipal (functie contractuala de executie ocupata) 
- 1 post de bucatar (functie contractuala de executie ocupata) 

 
    Structura propusă a Complexului de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial  

- 1 post sef centru, gradul II, post contractual de conducere 
- 1 post de educator  
- 10 posturi de educator principal  
- 4 posturi de instructor de educatie  
- 1 post de psiholog practicant 
- 1 post asistent social principal 

Se desfiintează un post de educator principal si un post de bucătar si li se aplica art.65 alin.(1)  din 
Legea nr.53/2003 – Codul Muncii 

 
 Centrul de zi de Recuperare pentru Copii cu Disfuncții Neuropsihice “Ghencea” cu o 

structură de (1+17) ( posturi de natură contractuală) se reorganizeaza si isi modifica denumirea   în Centrul 
de zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități „Ghencea” cu o structură de ( 1+10) (posturi de natură 
contractuală). 

 
            Structura actuală 

- 1 post sef centru, gradul II (functie contractuala de conducere ocupata) 
- 3 posturi educator principal ocupate (1 functie contractuala de executie vacanta);   
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- 1 post instructor de educatie (functie contractuala de executie ocupata) 
- 1 post psiholog specialist (functie contractuala de executie ocupata) 
- 6 posturi psiholog practicant ocupate (1 functie contractuala de executie vacanta);  
- 3 posturi psihopedagog ocupate (1 functie contractuala de executie vacanta);  
- 1 post kinetoterapeut (functie contractuala de executie ocupata) 
- 1 post muncitor calificat (functie contractuala de executie ocupata) 
- 1 post ingrijitor (functie contractuala de executie ocupata) 

 
           Structura propusă a Centrului de zi de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilități „Ghencea” : 
     -    1 post sef centru, gradul II 
     -    1 post psiholog specialist;  
     -    5 posturi psiholog practicant;  
     -    2 posturi psihopedagog;  
     -    1 post kinetoterapeut;  
     -    1 post ingrijitor. 
 
 Se aplica prevederile art.65 alin. (2) din Legea nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare si se desfiinteaza urmatoarele posturi de natura contractuala dupa cum urmeaza:  3 
posturi de educator principal; 1 post de instructor de educație, 1 post de muncitor calificat. 
 
 

 Centrul de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ,,Orșova,, iși mentine structura   
la 1+20 (posturi de natura contractuala). 

 
 Structură actulă a Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ,,Orșova,, 
 

-  1 post sef centru, gradul II ( functie contractuală de conducere ocupată ) 
-  4 posturi psiholog practicant ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
-  2 posturi psihopedagog ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
-  4 posturi educatori principali ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
-  6 posturi educatori ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
-  1 asistent medical principal (funcții contractuale de execuție ocupate ) 
-  2 posturi infirmieră ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
-  1 post îngrijitor ( funcție contractuala de execuție ocupata ) 
 

Structură propusă a Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ,,Orșova,, 
         - iși mentine structura   la 1+20 (posturi de natura contractuala). 

 
 Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilităţi Domniţa Bălaşa, isi modifica structura de la 

1+45 (functii de natura contractuala) la 1+30 (functii de natura contractuala 
 

Structura actuală Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilităţi Domniţa Bălaşa: 
-1 post de conducere de șef serviciu, gradul II (functie contractuală de conducere ocupată) 
-1 post de medic (funcție contractuala de execuție ocupata) 
-1 post de psiholog specialist (funcție contractuala de execuție ocupata) 
-1 post asistent social (funcție contractuala de execuție ocupata) 
-2 posturi de asistent medical (funcții contractuale de execuție ocupate) 
-2 posturi de asistent medical principal (funcții contractuale de execuție ocupate) 
-1 post administrator (funcție contractuala de execuție ocupata) 
-1 post de magaziner (funcție contractuala de execuție vacanta) 
-1 post de educator (funcție contractuala de execuție ocupata) 
-8 posturi de educator principal (funcții contractuale de execuție ocupate) 
-1 post de instructor de educatie (funcție contractuala de execuție ocupata) 
-10 posturi de instructor de educatie principal (funcții contractuale de execuție ocupate) 
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-2 posturi de interpret lb. mimico-gestual principal (funcții contractuale de execuție ocupate) 
-6 posturi de bucătar (funcții contractuale de execuție ocupate) 
-5 posturi de îngrijitor (funcții contractuale de execuție ocupate) 
-2 posturi de muncitor calificat mecanic treaptă I (funcții contractuale de execuție ocupate) 
-1 post spalatoreasa (funcție contractuala de execuție ocupata) 
 
Structura propusă Internat de Tip Social pentru Copii cu Dizabilităţi Domniţa Bălaşa 
-1 post de șef serviciu, gradul II 
-1 post de medic specialist  
-1 post de psiholog, clasa I, grad profesional specialist 
-1 post asistent social practicant 
-1 post de asistent medical  
-1 post de asistent medical principal 
-1 post de magaziner 
-1 post de educator  
-8 posturi de educator principal 
-1 post de instructor de educatie  
- 5 posturi de instructor de educatie principal 
- 1 post interpret lb. mimico-gestual principal 
- 4 posturi de bucătar 
- 2 posturi de îngrijitoare 
- 1 post de spalatoreasa 
- 1 post de muncitor calificat  
 
 Pentru eficientizarea activității centrului, prin reorganizarea activității intregii structuri, propunem 
reducerea personalului acestui centru cu 15 posturi după cum urmează: 5 posturi de instructori de educație, 1 
post interpret mimico-gestual, 2 posturi asistente medicale, 2 posturi bucătar, 3 posturi îngrijitor, 1 post 
administrator și 1 post muncitor calificat treapta I. Precizăm că în urma acestei  restructurări va continua 
functionarea permanentă a părții educative și de supraveghere a copiilor, funcționarea zilnică a cabinetului 
medical și a bucătăriei. Atribuțiile administratorului vor fi preluate de către magaziner și de șeful de centru 
iar activitățile specifice postului de mecanic vor fi îndeplinite de o singură persoană.  
            Se vor supune testării, următoarele posturi de natură contractuală de execuție în conditiile 
Regulamentului de Organizare a Examenului de testare profesională, pentru functiile de instructori de 
educație principal, interpret mimico-gestual, asistente medicale, bucătar, îngrijitor și muncitor calificat 
treapta I.  

Administratorul preia functia de magaziner. 
 

 Serviciul Evaluare Initiala si Interventii in Situatii de Risc, nou infiintat si rezultat din 
comasarea activitatii Serviciului Voluntariat si Asistenta Profesionala cu o structura de 1+7 (6 funcții 
publice de execuție ocupate + 1 funcții publice de execuție vacanta) si Serviciului Interventii in Regim de 
Urgenta cu o structura de 1+10 ( 9 funcții publice de execuție ocupate + 1 funcții publice de execuție 
vacanta), rezultand o structura de 1+12 (12 functii publice de executie) serviciu care va trece în 
subordonarea Directorului Executiv – Direcția Protecția Copilului 

 
             Structura actuala a Serviciului Voluntariat si Asistenta Profesionala 
      -  1 sef serviciu, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
      -  1 consilier,cls.I, grad profesional superior (functie publica de executie ocupata) 
      -  6 inspectori,cls.I, grad profesional superior (5 functii publice de executie ocupate + 1 functie publica 
de executie vacanta) 
 
             Structura actuala a Serviciului Interventii de Urgenta   
      -  1 sef serviciu, gradul II (functie publica de conducere vacanta) 
      -  7 inspectori,cls.I, grad profesional superior (functie publica de executie ocupata) 
      -  1 inspector,cls.I, grad profesional principal (functie publica de executie vacanta) 



10 
 

      -  1 inspector,cls.I, grad profesional asistent (functie publica de executie ocupata) 
      -  1 referent,cls.III, grad profesional superior (functie publica de executie ocupata) 
 
             Structura propusa a Serviciul Evaluare Initiala si Interventii in Situatii de Risc  
      -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II  
      - 10 inspectori, cls.I, grad profesional superior ( dintre care 5 posturi cu studii de asistent social, 2 posturi 
cu studii de psiholog si 3 posturi cu atributii de asistenta socială) 
      -  1 consilier,cls.I, grad profesional superior (cu studii de asistent social) 
      -  1 inspectori, cls.I, grad profesional asistent ( cu atributii de asistenta socială) 

             Constituirea Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc urmărește eficiențizarea și 
profesionalizarea intervenției în regim de urgență, eficientizarea capacității de răspuns, acțiune și decizie în 
ceea ce privește situația de urgență semnalată, în special în domeniul protecției copilului, precum și a 
intervenției prompte, profesionale și eficiente în domeniul protecției copilului prin includerea componentei 
de evaluare inițială a situațiilor copiilor aflați în dificulatate pe raza sectorului 6. Totodată, având în vedere, 
gradul înalt de profesionalism, certificările în domeniu ale funcționarilor publici din structura actuală a 
Serviciul Voluntariat și Asistență Profesională, aceștia își vor menține atribuțiile în ceea ce privește 
asigurarea formării specializate și a perfecționării profesionale interne  a angajaților, cu reducerea 
cheltuielilor cu privire la formarea personalului pe anumite componente specializate din domeniul asistenței 
și intervenției sociale. 

             Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc (1+12 fp) va avea în componență 
următoarea structură:  1 post de conducere fp cu studii de asistență socială, 6 posturi fp cu studii de asistență 
socială, 2 posturi fp cu studii de psihologie, 4 posturi fp cu atribuții de asistență socială. 

           Atribuțiile Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc vor fi legate de: gestionează și 
implementează o serie de activități din domeniul formării continue a angajaților DGASPC sector 6, 
identificarea nevoilor comunității( cartografierea zonelor de risc, evaluarea inițială a familiilor cu copii), 
evaluarea și intervenția în situații de risc, propunerea, susținerea și coordonarea unor proiecte aprobate prin 
HCL ca metodă de intervenție adecvată pentru copiii în situații defavorizante, campanii de informare/cursuri 
dedicate copiilor privind drepturile lor/realizarea de cursuri dedicate părinților ce prezintă dificultăți în 
creșterea copiilor, Telefonul copilului,coordonează toate activitățiile de punere în aplicare a deciziilor 
instanțelor de executarea a muncii neremunerată în folosul comunității. 

          Functionarului public de conducere sef serviciu grad II, i se va aplica prevederile art.518 alin.(1)si 
alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019. 
          Cele trei posturi de functie publica de executie de inspectori,cls.I, grad profesional superior cu 
atributii de asistenta sociala li se vor aplica prevederile art.518 alin.(3) si (4) din O.U.G. nr.57/2019. 
          Functionarului public de executie de referent, cls.III, grad profesional superior, i se va aplica 
prevederile art.519 alin.(1) lit.c) si alin.(4)-(7) si (9) din O.U.G. nr.57/2019. 
         Două posturi de functie publica de executie vacante de inspector, cls.I, grad profesional superior si 
inspector, cls.I, grad profesional principal, se desfiinteaza. 
 

 Compartimentul Adapost de Noapte cu o structura de 5 posturi de natura contractuala se 
reorganizeaza in Adapost de Noapte cu o structura de 1+8 (functii de natura contractuala) își va desfasura 
activitatea in subordinea Serviciul Evaluare Initiala si Interventii in Situatii de Risc, serviciu social care 
va funcționa în conformitate cu HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului Serviciilor Sociale, cod 
serviciu social 8790CR-PFA-II, se subordonează Serviciul Evaluare Inițială și Intervenții în Situații de Risc. 
Noua structură va îndeplini condițiile pentru funcționarea optimă a celor 2 adăposturi aflate în gestionarea 
instituției, dupa cum urmeaza: 

 
Structura actuala a Compartimentului Adapost de Noapte 

- 1 post de educator (functie contractuala de executie ocupata) 
- 1 post de educator principal (functie contractuala de executie ocupata) 
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- 1 post de inspector de specialitate gradul I (functie contractuala de executie ocupata) 
- 1 post de referent treapta IA (functie contractuala de executie ocupata) 
- 1 post de muncitor calificat treapta I (functie contractuala de executie ocupata) 

 
            Structura propusa a Adapostului de Noapte 

- 1 post de sef centru, gradul II  
- 3 posturi de inspector de specialitate gradul IA  
- 3 posturi de referent treapta IA 
- 1 post de sofer  
- 1 post de muncitor calificat treapta I 

 
      Posturile se supun testarii profesionale în conditiile Regulamentului de Organizare a Examenului de 
testare profesională. Dupa testare se aplica prevederile art 65 alin. (2) din Legea53/2003 – Codul Muncii 
 

 Centrul de Primire si Evaluare in Regim de Urgenta "Arlechino", cu o structura de 1+25 
(posturi de natură contractuală), se desființează . 

 
Structura actuală a Centrului de Primire si2 Evaluare in Regim de Urgenta "Arlechino"  

 -    1 post șef centru, gradul II (funcție contractuală de conducere ocupată) 
 -    2 post psiholog practicanți ( functii contractuale de execuție ocupate ) 
 -    1 post asistent social principal ( functie contractuală de execuție ocupată ) 
 -    2 posturi educator ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
 -    1 post educator ( funcție contractuală de execuție vacantă ) 
 -    5 posturi educator principal( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
 -    5 posturi instructor de educație principal( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
 -    3 posturi asistent medical principal( funcții contractuală de execuție ocupată ) 
 -    1 post asistent medical principal( funcție contractuală de execuție vacantă ) 
 -    1 post muncitor calificat treaptă I( funcție contractuală de execuție ocupată ) 
 -    1 post infirmieră ( funcție contractuală de execuție ocupată ) 
 -    1 post infirmieră ( funcție contractuală de execuție vacantă ) 
 -    2 posturi îngrijitor ( funcții contractuală de execuție ocupate ) 

 
        Prin prioritizarea demersurilor de identificare a unei soluții de protecție pe termen lung s-a redus 
numărul copiilor beneficiari ai acestui centru astfel încât se consideră ineficientă păstrarea unei structuri 
speciale cu aceste atribuții. Pentru situațile de urgență este posibilă plasarea copiilor la Centrul de Plasament 
Acasa care dispune de un modul de 12 locuri disponibil și care a fost abilitat în acest sens. Precizăm că 
Centrul de Primire şi Evaluare în Regim de Urgenţă Arlechino are activitatea suspendată din luna august 
2020 iar o parte dintre specialiștii acestui centru vor fi preluați în structura Centrului de Plasament Acasa. 
 
         Se aplică prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republictă cu modificările și 
completările ulterioare,  și se desființează toate posturile din structura Centrului de Primire si Evaluare in 
Regim de Urgenta "Arlechino" . 
 

 Centrul de Plasament ’’Acasa’’, isi modifica structura de la 1+28 (funcții de natura 
contractuala) la 1+34 (34 funcții de natura contractuala). 

 
        Structura actuală: 

- 1 post șef centru, gradul II (funcție de natura contractuală de conducere ocupată) 
- 1 post psiholog practicant (functie de natura contractuala de execuție ocupata ) 
- 1 post asistent social principal (functie de natura contractuala de execuție ocupata ) 
- 2 posturi asistent medical debutant( functii de natura contractuala de execuție ocupate ) 
- 5 posturi educator (functii de natura contractuala de execuție ocupate ) 
- 1 post educator principal( functie de natura contractuala de execuție ocupate ) 
- 8 posturi instructor de educatie( functii de natura contractuala ocupate ) 
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- 3 posturi instructor de educatie principal( functii de natura contractuala de execuție ocupate ) 
- 1 post magaziner( functie de natura contractuala de execuție ocupate ) 
- 4 posturi bucatar( functii de natura contractuala de execuție ocupate ) 
- 1 post muncitor calificat ( functie de natura contractuala de execuție ocupate ) 
- 1 post ingrijitor( functie de natura contractuala de execuție ocupate ) 

 
         Structura propusă: 

  Centrul de Plasament „Acasă”, va avea o structură de personal alcătuită din 1+34 (funcții de 
natura contractuala). 
  1 post șef centru, gradul II; 
  1 post psiholog practicant; 
  1 post asistent social principal; 
  2 posturi asistent medical debutant; 
  3 posturi asistent medical principal; 
  5 posturi educator 
  1 post educator principal; 
  8 posturi instructor de educatie 
  5 posturi instructor de educatie principal 
  1 post magaziner; 
  4 posturi bucatar; 
  1 post muncitor calificat; 
  2 posturi ingrijitor; 

 
         Urmare a desființării și preluării atribuțiilor Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență 
Arlechino e necesară mărirea structurii organizatorice a Centrului de Plasament Acasă cu 6 posturi care se vor 
supune testarii, astfel : 

 3 posturi asistent medical principal 
 2 posturi instructor de educație principal 
 1 post îngrijitor  

 
 

 Complex de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati Istru, isi modifica structura de la 
1+49 (posturi de natura contractuala) la 1+39 (posturi de natura contractuala), astfel : 

- Casuta Istru 4 ( 17 funcții contractuale de execuție ocupate) 
- Casuta Istru 6 (17 funcții contractuale de execuție ocupate) 

     -     Cantina ( 5 funcții contractuale de execuție ocupate) 
 

  Structura actuală a Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati ,,Istru,,:  
       - 1 post șef centru, gradul II (funcție contractuală de conducere ocupată) 
      -  1 post psiholog specialist ( functie contractuală de execuție ocupată ) 
      -  1 post asistent social principal ( functie contractuală de execuție ocupată ) 
      -  2 posturi educator ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
      -  7 posturi educator principal( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
      -  6 posturi instructor de educație principal( funcții contractuală de execuție ocupată ) 
      -  4 posturi asistent medical principal( funcții contractuală de execuție ocupată ) 
      -  2 posturi asistent medical( funcții contractuale de execuție ocupate - 1 post CIM suspendat conform 
OUG 111/2010) 
      -  1 post administrator ( funcție contractuală de execuție ocupată ) 
      -  11 posturi infirmiere ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
      -  2 posturi bucătar( funcții contractuală de execuție ocupate ) 
 
 Structura propusă a Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilitati ,,Istru,,: 
       - 1 post șef centru, gradul II  



13 
 

      -  1 post psiholog specialist  
      -  1 post asistent social  principal 
      -  3 posturi educator  
      -  7 posturi educator principal 
      -  6 posturi instructor de educație principal 
      -  2 posturi asistent medical principal 
      -  1 posturi asistent medical 
      -  1 post magaziner 
      -  9 posturi infirmieră  
      -  2 posturi bucătar 
      -  1 post îngrijitor 
 

Postul de administrator se transforma in post de magaziner. 
Se infiinteaza un post îngrijtor. 

 Se vor supune testării, posturi de natură contractuală de execuție în conditiile Regulamentului de 
Organizare a Examenului de testare profesională., următoarele posturi : 
       -  asistente medicale  
       -  infirmiere 
 
 Structură actuală Cantină aflată în subordinea Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu 
Dizabilitati ,,Istru”: 
      -  1 post magaziner ( functie contractuală de execuție ocupată ) 
      -  1 post muncitor calificat ( functie contractuală de execuție ocupată ) 
      -  5 posturi bucătar ( 4 funcții contractuale de execuție ocupate + 1 post functie contractuală de execuție 
vacant ) 
      - 3 posturi îngrijitor (2 funcții contractuale de execuție ocupate + 1 post functie contractuală de execuție 
vacant ) 
      -  2 posturi spălătoreasă ( funcții contractuale de execuție ocupate ) 
 
 Structură propusă Cantină aflată în subordinea Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu 
Dizabilitati ,,Istru”: 
      -  1 post magaziner  
      -  3 posturi bucătar 
      -  1 post îngrijitor  
 
           Se vor supune testării în conditiile Regulamentului de Organizare a Examenului de testare 
profesională, următoarele posturi de natură contractuală de execuție: bucătari si ingrijitorul. 
            Se aplică prevederile art.65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republictă cu 
modificările și completările ulterioare, și se desființează următoarele posturi de execuție de natură 
contractuală, astfel: 
        - bucatar 
        - muncitor calificat  
        - spalatoreasa 
        - ingrijitor 
 

 Serviciul Prevenirea Separarii Copilului de Familie, isi modifică structura de la 1+20 (20 
functii publice de executie ocupate) la 1+18 (18 functii publice de executie) 

 
             Structura actuala a Serviciului Prevenirea Separarii Copilului de Familie   
      -  1 sef serviciu, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
      - 11 inspectori, grad profesional superior (9 functii publice de executie ocupate + 2 functii publice de 
executie vacante) 
      -  5 inspectori, grad profesional principal (5 functii publice de executie ocupate) 
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      - 3 inspectori, grad profesional asistent (2 functii publice de executie ocupate + 1 functie publica de 
executie vacanta) 
      -  1 referent, grad profesional superior (1 functie publica de executie ocupata) 
 
             Structura propusa a Serviciului Prevenirea Separarii Copilului de Familie    
      -  1 sef serviciu, gradul II  
      -  10 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
      -  5 inspector, cls.I, grad profesional principal  
      -  2 inspector, cls.I, grad profesional asistent  
      -  1 referent, cls.III, grad profesional superior  

 
              Doua functii publice de executie vacante de inspector, cls.I, grad profesional superior si inspector, 
cls.I, grad profesional asistent se desfiinteaza. 

 
 Serviciul Asistenta  si Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic si Exploatarea Copilului, 

structura ramane nemodificata la 1+7 (posturi de functii publice de executie), astfel: 
      -  1 sef serviciu, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
      -  5 inspectori, cls.I, grad profesional superior (5 functii publice de executie ocupate) 
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal (1 functie publica de executie ocupata) 
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional asistent (1 functie publica de executie ocupata) 

 
            Compartimentul Evaluare si Consiliere Psihologica, aflat in subordinea Serviciul Asistenta si 
Situatii de Abuz, Neglijare, Trafic si Exploatarea Copilului, se modifica structura de la 3 posturi de natura 
contractuala ocupate la 4 (1post de functie publica de executie +3 posturi de natura contractuala). 

 
             Structura actuala a Compartimentului Evaluare si Consiliere Psihologica    
      -  1 psiholog specialist (1 functie de natura contractuala ocupata) 
      -  2 psiholog practicant (2 functii de natura contractuala ocupate) 

 
             Structura propusa a Compartimentului Evaluare si Consiliere Psihologica    
      -  1 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
      -  1 psiholog specialist  
      -  2 psiholog practicant  
           Se infiinteaza un post de functie publica de executie de inspector, cls.I, grad profesional superior. 
 

III. b) Direcția Centre de zi -  Protecția Copilului  -  Se înființează, în subordinea Directorului 
Executiv – Direcția Protecția Copilului, funcția de conducere, de natură contractuală, de Director  
Adjunct, gradul II, care va coordona activitățile din centrele de zi pentru copii, fără dizabilități, din 
Direcția Protecția Copilului. Funcția de conducere vacantă, de natură contractuală,  de Director Adjunct, 
gradul II, se va ocupa în condițiile art. 538 – 542  din din O.U.G. nr. 57/2019, coroborat cu prevederile 
Legii nr. 53/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

Condiții de ocupare a funcției de conducere de natură contractuală: studii universitare cu diploma 
de licență, în specialitatea asistență socială, socialogie, psihologie, precum și studii postuniversitare în 
domeniile necesare extercitării funcței; minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcției de natură contractuală de conducere;  

 
 Centrul de Zi Sfântul Andrei va trece din subordinea Directiei Strategii, Comunicare in 

subordinea Directorului Adjunct - Direcția Centre de zi -  Protecția Copilului, cu o structura modificata de la 
1+40 (funcții de natură contractuală), la 1+30 (funcții de natură contractuală) 
 

Structura actuală a Centrului de Zi Sfântul Andrei : 
-  1 post șef serviciu grad II( funcție de natura contractuală de conducere ocupată) 
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-  1 post psiholog practicant ( funcție de natura contractuală de execuție ocupată) 
-  1 post asistent social principal ( funcție de natura contractuală de execuție ocupată) 
-  3 posturi educator (2 funcții de natura contractuală de execuție ocupate + 1 functie de natura 

contractuala vacanta) 
-  9 posturi educator principal ( funcții contractuale de execuție ocupate) 
-  1 post asistent medical principal ( funcție de natura contractuală de execuție ocupată) 
-  1 post asistent medical ( funcție de natura contractuală de execuție ocupată) 
-  1 post instructor de educatie principal ( funcție de natura contractuală de execuție ocupată) 
-  18 posturi infirmiera ( funcții de natura contractuale de execuție ocupate din care 2 functii CIM 

suspendat cf.OUG. NR.111/2010 ) 
-  4 posturi bucatar ( funcții de natura contractuală de execuție ocupate) 
-  1 post muncitor calificat ( funcție de natura contractuală de execuție ocupată). 

 
 Pentru a putea desfășura activitatea în condiții minimale de siguranță în centru și acordând totodată 
sprijin în ceea ce privește acordarea serviciilor de asistență socială și consiliere psihosocială a copiilor și 
familiilor acestora, 

Structura propusă a Centrului de Zi Sfântul Andrei: 
- 1 post șef serviciu grad II 
- 2 posturi educator 
- 9 posturi educatori principali 
- 1 post intructor de educație principal,  

- 10 posturi infirmier (funcții de natura contractuale de execuție ocupate din care 2 functii CIM 
suspendat cf.OUG. NR.111/2010) 

- 1 post asistent social principal 
- 1 post psiholog practicant;  
- 1 post  asistent medical principal; 

 -     1 post asistent medical 
- 1 post muncitor calificat 
- 3 posturi bucătar 

 
           Postul de natură contractuală vacant de educator se desființează. 
           Se vor supune testării, următoarele posturi de natură contractuală de execuție în conditiile 
Regulamentului de Organizare a Examenului de testare profesională, astfel: 

- infirmier  
- bucătar 

 
 

 Centrul de zi Sf.Imparati Constantin si Elena, va trece din subordinea Directiei Strategii, 
Comunicare in subordinea Directorului Adjunct - Direcția Centre de zi - Protecția Copilului cu o 
structura de ( 1+19) (posturi de natura contractuala)  se reorganizeaza si  isi modifica structura la 
(1+16) (posturi de natura contractuala). 
 

 Structura actuala 
- 1 post sef serviciu grad II (funcție contractuală de conducere ocupată) 
- 2 posturi educator (funcții contractuale de execuție ocupată) 
- 5 posturi educator principal, (funcții contractuale de execuție ocupate) 
- 1 post medic (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 1 post instructor de educatie vacant (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 2 posturi asistent medical principal (funcții contractuale de execuție ocupate) 
- 1 post muncitor calificat (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 5 posturi infirmiera (funcții contractuale de execuție ocupate) 
- 2 posturi bucatar (funcții contractuale de execuție ocupate). 
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Pentru a putea desfășura activitatea în condiții minimale de siguranță în centru și acordând totodată 
sprijin în ceea ce privește acordarea serviciilor de asistență socială și consiliere psihosocială a copiilor și 
familiilor acestora, 

 Structura propusă 
-      1 post sef serviciu grad II 
-      2 posturi educator 
- 5 posturi educator principal 
- 1 post medic* 
- 2 posturi asistent medical principal 
- 1 post muncitor calificat 
- 4 posturi infirmiera 
- 1 post bucatar 

 
*Medicul va asigura asistenta medicala de specialitate tuturor centrelor de zi pentru copii fara 
dizabilitati din subordinea Directiei Protectia Copilului. 
 

 Se vor supune testării următoarele posturi de natură contractuală de execuție, în conditiile 
Regulamentului de organizare a examenului de testare profesionala posturile de bucătar şi posturile de 
infirmieră. 
 

 Centrul de zi Floare de Colț va trece din subordinea Directiei Strategii, Comunicare in 
subordinea Directorului Adjunct - Direcția Centre de zi -  Protecția Copilului și se va reduce numărul de 
posturi de la 1+12 personal de execuţie de natură contractuală, la un număr total de angajați de 1+7 personal 
de execuţie de natură contractuală. 

 
 Structura actuală a Centrului de zi Floare de Colţ: 

-   1 șef birou gradul II (funcţie de conducere de natură contractuală ocupată) 
-    1 psiholog practicant (funcţie de execuţie de natură contractuală ocupată) 
-   1 asistent social debutant (funcţie de execuţie de natură contractuală ocupată) 
-   1 asistent medical (funcţie de execuţie de natură contractuală ocupată) 
-   5 educatori (3 funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate, din care 1 post cu C.I.M. 

suspendat cf. OUG 111/2010  + 2 funcţii de execuţie de natură contractuală vacante) 
-   4 infirmiere (din care 3 funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate + 1 funcţie de execuţie de 

natură contractuală vacantă) 
 

Pentru a putea desfășura activitatea în condiții minimale de siguranță în centru și acordând totodată 
sprijin în ceea ce privește acordarea serviciilor de asistență socială și consiliere psihosocială a copiilor și 
familiilor acestora, 

Structura propusă a Centrului de zi Floare de Colţ este următoarea:  
-1 șef birou gradul II  

           - 1 psiholog practicant*  
     - 1 asistent social debutant*  

           - 2 educatori (din care 1 post cu C.I.M. suspendat cf. OUG 111/2010) 
           - 3 infirmiere 

 
Centrul oferă servicii sociale aplicând pedagogia Montessori copiilor tipici proveniţi din familii aflate în 

risc, precum și copiilor cu dizabilități și tulburări de comportament, fără acces la o altă formă de servicii 
educaționale, de îngrijire și/sau supraveghere. Este unicul centru social la nivel național care aplică 
pedagogia Montessori, pedagogie la care copiii din mediile defavorizate nu ar putea avea acces niciodată în 
mediul privat. Serviciul social funcționează în cadrul DGASPC 6 și beneficiază de suportul operațional și 
material al Fundației Bambini in Emergenza, în cadrul unui acord de colaborare pe o perioadă de 5 ani, 
începând din anul 2019. De asemenea, beneficiază de suportul metodologic al Institutului Montessori 
București. Pentru asigurarea calității serviciilor, centrul poate colabora cu specialiști și voluntari, în 
condițiile legii.  
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*asistentul social și psihologul vor asigura suport privind acordarea serviciilor de specialitate și pentru 
structura Centrul de Zi Sfinții Împărați Constantin și Elena, în colaborare cu compartimentele de specialitate 
din cadrul Direcției Protecția Copilului. 

 Se vor supune testării posturile de educator în condiţiile Regulamentului de organizare a examenului de 
testare profesională. 

 Se aplică prevederile art.65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republictă cu modificările și 
completările ulterioare, și se desființează următoarele posturi: 1 post funcție de execuție de natură 
contractuală de asistent medical.  
 

 Centrul de zi Harap Alb aflat in subordinea Direcției Economice, se va subordona Directorului 
Adjunct - Direcția Centre de zi -  Protecția Copilului si isi modifica structura de la 1+97 (functii de 
natura contractuala) la 1+83 (functii de natura contractuala)  
 

     Structura actuală: 
-1 functie de conducere ocupat de șef serviciu gradul II (post de natura contractuala) 
-1 functie ocupate de educator –S (post de natura contractuala) 
-1 functie ocupata de psiholog, clasa I, grad profesional practicant (post de natura contractuala) 
-1 functie ocupate de asistent medical debutant –PL (post de natura contractuala) 
-10 functii ocupate de asistent medical principal-PL (post de natura contractuala) 
- 2 functii ocupate de asistent medical principal-S (post de natura contractuala) 
- 1 functie ocupat de administrator (post de natura contractuala) 
- 1 functie ocupat de magaziner (post de natura contractuala) 
- 22 functii ocupate de educator puericultor principal (post de natura contractuala) 
 -3 functii vacante de educator puericultor principal (post de natura contractuala) 
- 5 functii ocupate de bucătar (post de natura contractuala) 
- 1 posturi vacant de bucătar (post de natura contractuala) 
- 43 functii ocupate de infirmieră (post de natura contractuala) 
-2 functii vacante de infirmieră (post de natura contractuala) 
-2 functii ocupate de îngrijitoare (post de natura contractuala) 
-2 functii ocupate de muncitor calificat mecanic treaptă I (post de natura contractuala) 
 

    Structura propusă: 
-1 functie de conducere de șef serviciu gradul II 
-2 functii de educator  
-1 functie de psiholog 
-9 functii de asistent medical principal 
-1 functie de asistent medical  
-1 functie de asistent medical principal- S    
-1 functie de asistent medical - S  
-1 functie de magaziner 
-22 functii de educator puericultor principal  
-1 functie de educator puericultor  
-4 functii de bucătar  
-37 functii de infirmieră  
-2 functii de îngrijitoare 
-1 functie de muncitor calificat  

Pentru eficientizarea activității centrului, prin reorganizarea activității intregii structuri, propunem 
reducerea personalului acestui centru cu 15 posturi după cum urmează:  1 post administrator-vacant, 1 
posturi muncitor calificat treapta I -Vacant, 2 post bucatar (1 ocupat +1 vacant), 8 posturi infirmiera ( 2 
pensionare +2 vacante), 2 posturi de educator puericultor  principal(vacant),  1 post asistent medical 
debutant se desfinteaza. 
            Se vor supune testării următoarele posturi de execuție de natură contractuală în condiţiile 
Regulamentului de organizare a examenului de testare profesională, astfel de executie in conditiile 
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regulamentului de organizare a examenului de testare profesionala: posturile de infirmiera si  posturile de 
bucatar. 
    Se aplica prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, si se desfinteaza urmatoarele posturi: 
           -1 posturi\ de asistent medical debutant -PL 
 

 Centrul de zi Neghiniță aflat in subordinea Direcției Economice, se va subordona 
Directorului Adjunct - Direcția Centre de zi - Protecția Copilului și se va reduce numărul de posturi de la 
1+97 personal de execuţie de natură contractuală, la un număr total de angajați de 1+87 personal de execuţie 
de natură contractuală. 

 
Structura actuală a Centrului de zi Neghiniță 

- șef serviciu gradul II (funcţie de conducere de natură contractuală ocupată) 
- 1 medic (funcţie de execuţie de natură contractuală ocupată) 
- 1 psiholog practicant (funcţie de execuţie de natură contractuală ocupată) 
- 4 asistenţi medicali (funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate) 
- 6 asistenţi medicali principali (funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate) 
- 1 asistent medical debutant (funcţie de execuţie de natură contractuală ocupată) 
- 2 educatori principali (funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate) 
- 2 educatori (funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate) 
- 23 educatori puericultori principali (funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate) 
- 1 educator puericultor (funcţie de execuţie de natură contractuală ocupată) 
- 1 magaziner (funcţie de execuţie de natură contractuală ocupată) 
- 46 infirmiere (din care 45 funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate + 1 funcţie de 

execuţie de natură contractuală vacantă) 
- 2 îngrijitoare (funcţii de execuţie de natură contractuală vacante) 
- 2 muncitori calificați (funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate) 
- 5 bucătari (din care 4 funcţii de execuţie de natură contractuală ocupate + 1 funcţie de execuţie de 

natură contractuală vacantă) 
 

Structura propusă a Centrului de zi Neghiniță 
- 1 șef serviciu gradul II  
- 2 educatori  
- 1 educator puericultor  
- 1 psiholog practicant 
- 23 educatori puericultori principali 
- 4 asistenți medicali 
- 1 asistent medical debutant  
- 6 asistenți medicali principali  
- 1 magaziner  
- 41 infirmiere 
- 2 îngrijitoare (funcţii de execuție de natură contractuală vacante) 
- 1 muncitor calificat  
- 4 bucătari  

 
Se vor supune testării următoarele posturi de execuție de natură contractuală în condiţiile 

Regulamentului de organizare a examenului de testare profesională, astfel: funcţile de execuție de natură 
contractuală de infirmiere, funcţiile de execuție de natură contractuală de îngrijitoare, funcţiile de execuție 
de natură contractuală de muncitor calificat. 

Se aplică prevederile art.65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republictă cu modificările și 
completările ulterioare, și se desființează următoarele posturi: 1 post funcție de execuție de natură 
contractuală psiholog practicant, 2 posturi funcție de execuție de natură contractuală de educator principal.  
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 Centrul de zi Pinocchio, aflat in subordinea Direcției Economice, se va subordona 
Directorului Adjunct - Direcția Centre de zi - Protecția Copilului isi modifica structura de la 1+75 (functii de 
natura contractuala) la 1+66 (functii de natura contractuala)  
 
                 Structură actuală: 

         -    1 sef serviciu, cls.I, gradul II (post de natură contractuală ocupat) 
         -    1 psiholog specialist (post de natură contractuală ocupat)  
         -    1 magaziner (post de natură contractuală ocupat) 
         -    1 administrator (post de natură contractuală vacant)  
         -   1 educator - S (post de natură contractuală ocupat) 
         -   1 educator principal – S (post de natura contractuala ocupat) 
         -  13 educatori puericultori principali (11 posturi de natură contractuală ocupate și 2 posturi 

vacante)  
         -  15 asistenti medicali principali – PL (15 posturi de natură contractuală ocupate din care 1 CIM 

suspendat cf OUG 111/2010) 
         -  3 asistenti medicali – PL (3 posturi de natură contractuală ocupate din care 1 CIM suspendat cf 

OUG 111/2010) 
         -   27 infirmiere (26 posturi de natură contractuală ocupate și 1 post vacant)  
         -   2 spălătorese (2 post de natură contractuală vacante)  
         -   4 îngrijitoare (2 posturi de natură contractuală ocupate si 2 posturi vacante) 
         -   4 bucătari (4 posturi de natură contractuală ocupate) 
         -   2 muncitori calificați (2 posturi de natură contractuală ocupate)  
 

               Structură propusă: 
         -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II  
         -  1 magaziner  

-    1 psiholog specialist 
         -  1 educator   
         -  1 educator principal  
         -  11 educatori puericultori principali  
         -  15 asistenti medicali principali   
         -  3 asistenti medicali  
         -  26 infirmiere  
         -  2 îngrijitoare  
         -  4 bucătari  
         -  1 muncitor calificat  
 

                 Se va supune testării in condiţiile Regulamentului de organizare a examenului de testare 
profesională postul de muncitor calificat. 
                  
 

 Centrul de zi Drumul Taberei, isi mentine structura la 2 posturi de natura contractuală de 
educator principal ( functii ocupate de natura contractuala) si va trece in subordinea Directorului Adjunct al 
Directiei Centre de zi - Protectia Copilului 

 Centrul de zi Giulesti isi mentine structura la 2 posturi de natura contractuala de educator 
principal (functii ocupate de natura contractuala) si va trece in subordinea Directorului Adjunct al Directiei 
Centre de zi - Protectia Copilului 
 

 Centrul de zi Crangasi cu o structura de 3 functii de natura contractuala se desfiintează. 
Desfiintarea acestui centru se datorează faptului ca Sc. Generala nr.167 in incinta căreia functiona, nu mai 
poate pune spatiul la dispozitie pentru aceasta activitate. 

Se desfiinteaza postul contractual vacant de educator principal. 
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             Personalul aflat pe functia contractuala de educator principal cu studii medii va fi supus testarii în 
conditiile Regulamentului de Organizare a Examenului de testare profesională pentru functie contractuala 
vacanta din cadrul Centrului de zi Giulesti Sarbi 
 

 Centrul de zi Giulesti Sarbi isi mentine structura la 2 posturi de natură contractuala de 
educator principal (1 functie contractuala vacanta de educator principal – M si 1 functie contractuala ocupata 
de educator principal - S) si va trece in subordinea Directorului Adjunct al Directiei Centre de zi - Protectia 
Copilului 
 

   Centrul de Reecreere si Dezvoltare Personala Conacul Golescu Grant cu o structura de 
1+13 (posturi de natura contactuala de executie), se va reorganiza la nivel de Compartiment de Dezvoltare 
Personala Conacul „Golescu Grant” cu o structura de 7 functii de natura contractuala de executie  si  va 
trece din subordinea Directorului executiv al Directiei Strategii Comunicare in subordinea Directorului 
Adjunct al Directiei Centre de zi - Protectia Copilului. 

          Structura actuala: 
- 1 post șef centru, grad II (funcție contractuala de conducere vacanta); 
- 3 posturi educator (funcții de natură contractuală de executie ocupate din care 1 post cu C.I.M 

suspendat conform OUG 111/2010); 
- 4 posturi educator principal (3 functii de natură contractuală de executie ocupate, 1 functie 

contractuala de executie vacanta); 
- 1 post instructor de educatie (functie de natură contractuală de executie ocupata); 
- 1 post instructor de educatie principal (functie de natură contractuală de executie ocupata) 
- 2 posturihy muncitor calificat, treapta I, (functii de natură contractuală de executie ocupate) 
- 2 posturi ingrijitor (1 functie de natură contractuală de executie ocupata si 1 functie de natură 

contractuală de executie vacanta) 
 

        Structura propusa: 
      -    2 posturi de educator ( din care 1 post cu C.I.M suspendat conform OUG 111/2010) 
      -    2 posturi de educator principal 
      -    1 post de instructor de educatie principal 
      -    2 posturi de muncitor calificat  
 
                Se vor supune testarii urmatoarele posturi de natura contractuala de executie, în conditiile 
regulamentului de organizare a examenului de testare profesionala, astfel: 

-  educator 
-  educator principal 

 
      Se aplica prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare și se desfiinteaza urmatoarele posturi de natura contractuala, dupa 
cum urmeaza: 1 post contractual ocupat de instructor de educatie, 1 post contractual ocupat de ingrijitor. 
 

IV.  DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ, cu o functia publică de conducere, ocupată de Director 
General Adjunct, grad II: 

 
 Serviciul Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap, se reorganizeaza si isi 

modifica structura de la 1+22 (9 functii publice de executie + 13 posturi de natura contractuala de executie) 
la 1+20 (7 functii publice de executie + 13 posturi de natura contractuala de executie). 
 
             Structura actuala a Serviciului Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap     
         -  1 sef serviciu, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
         -  5 inspectori, cls.I, grad profesional superior (5 functii publice de executie ocupate) 
         -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal (1 functie publica de executie ocupata) 
         -  2 inspector, cls.I, grad profesional asistent (2 functie publica de executie ocupata) 
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         -  1 referent, cls.III, grad profesional superior (1 functie publica de executie ocupata) 
 
     13 posturi de natură contractuală de executie ocupate: 
         -  2 medici primari (posturi de natură contractuală) 
         -  1 medic  specialist (post de natură contractuală) 
         -  3 asistenți sociali principali (posturi de natură contractuală) 
         -  3 asistenți sociali practicanți (posturi de natură contractuală) 
         -  3 psihologi practicanti (posturi de natură contractuală) 
         -  1 psihopedagog specialist (post de natură contractuală) 
 
             Structura propusa a Serviciului Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap        
           -  1 sef serviciu, gradul II  
           -  4 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
           -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal   
           -  1 inspector, cls.I, grad profesional asistent 
           -  1 referent, cls.III, grad profesional superior 
 
      13 posturi de natura contractuala de executie: 
           -  2 medici primari  
           -  1 medic  specialist  
           -  3 asistenți sociali principali  
           -  3 asistenți sociali practicanți  
           -  3 psihologi practicanti  
           -  1 psihopedagog specialist  
  
          Functionarilor publici de executie care ocupa posturile de clasa I, grad profesional superior si asistent 
li se vor aplica prevederile art.518 alin.(3) si (4) din O.U.G. nr.57/2019. 
 

 Serviciul Prestatii Sociale si Facilitati, se reorganizeaza si isi modifica structura de la 1+12 
(9 functii publice de executie ocupate) la 1+9 (9 functii publice de executie. 
 
             Structura actuala a Serviciului Prestatii Sociale si Facilitati     

      -  1 sef serviciu, gradul II (functie publica de conducere ocupat) 
      -  7 inspectori, cls.I, grad profesional superior (7 functii publice de executie ocupate) 
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal (1 functie publica de executie ocupata) 
      -  2 inspector, cls.I, grad profesional asistent (2 functie publica de executie ocupata) 
      -  2 referent, cls.III, grad profesional superior (1 functie publica de executie ocupata) 
 

             Structura propusa a Serviciului Prestatii Sociale si Facilitati            
      -  1 sef serviciu, gradul II  
      -  5 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal   
      -  1 inspector, cls.I, grad profesional asistent 
      -  2 referent, cls.III, grad profesional superior 
 

          Functionarilor publici de executie care ocupa posturile de clasa I, grad profesional superior si postul 
de grad profesional asistent li se vor aplica prevederile art.518 alin.(3) si (4) din O.U.G. nr.57/2019. 
 

 Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent, isi modifica structura la 1+11 (11 
functii publice de executie ocupate). 
 
                Structura actuala a Serviciului Persoane Adulte cu Handicap Permanent     

      -  1 sef serviciu, gradul II (functie publica de conducere ocupat) 
      -  6 inspectori, cls.I, grad profesional superior (1 functie publica de executie ocupata) 
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      -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal (1 functie publica de executie ocupata) 
      -  4 referent, cls.III, grad profesional superior (4 functie publica de executie ocupata) 
 

                Structura propusa a Serviciului Persoane Adulte cu Handicap Permanent                
      -  1 sef serviciu, gradul II  
      -  5 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
      -  2 inspector, cls.I, grad profesional principal   
      -  4 referent, cls.III, grad profesional superior 
 

          Functionarilor publici de executie care ocupa postul de inspector clasa I, grad profesional superior i se 
vor aplica prevederile art.518 alin.(3) si (4) din O.U.G. nr.57/2019. 
 

 Compartiment Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap din subordinea 
Serviciului Persoane Adulte cu Handicap Permanent, își menține structura la 5 funcții de natură contractuală. 

 
 Structura actuală Compartiment Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap 

-  3 posturi asistent social (funcții de natură contractuală de execuție ocupate) 
-  2 posturi psiholog (funcții de natură contractuală de execuție ocupate)     
 
Structura propusa a Compartiment Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Handicap 
- 1 asistent social practicant 
- 2 asistenti sociali debutantu 
- 2 psihologi practicanti 

 
 Centrul de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Uverturii, își 

modifică sturctura de la 1+51 (51 posturi de natură contractuală) la 1+49 (posturi de natură contractuală), 
astfel : 

 
         Structură actuală a Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Uverturii 

- 1 șef centru, grad II,(funcție contractuală de conducere ocupată) 
- 1 asistent social principal (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 1 psiholog specialist (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 1 psihopedagog (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 1 medic (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 1 kinetoterapeut (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 5 educatori (funcții contractuale de execuție ocupate) 
- 1 educator principal (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 1 instructor de educație principal (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 1 magaziner (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 7 asistenți medicali principali (funcții contractuale de execuție ocupate) 
- 1 asistent medical (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 6 bucătari (funcții contractuale de execuție ocupate) 
- 18 infirmiere (16 funcții contractuale de execuție ocupate - din care 2 CIM suspendate conform 

O.U.G.111/2010 și 1 funcții contractuale de execuție vacantă) 
- 2 spălătorese (funcții contractuale de execuție ocupate) 
- 2 muncitor calificat (1 funcție contractuală de execuție ocupată și 1 vacantă) 
- 2 îngriitori (funcții contractuale de execuție ocupate) 

            
        Structură propusă a Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 
Uverturii 

- 1 șef centru, grad II, 
- 1 asistent social principal  
- 1 psiholog specialist  
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- 1 psihopedagog  
- 1 medic  
- 1 kinetoterapeut  
- 5 educatori  
- 1 educator principal  
- 1 instructor de educație principal  
- 1 magaziner  
- 7 asistenți medicali principali  
- 1 asistent medical  
- 6 bucătari  
- 17 infirmiere (din care 2 CIM suspendate conform O.U.G.111/2010) 
- 2 spălătorese  
- 1 muncitor calificat  
- 2 îngriitori  

 
           Funcțiile contractuale de execuție vacante de infirmieră și muncitor calificat treaptă I se desfiintează. 
 

 Serviciul Ajutor Social își modifică structura de la 1+12 (12 posturi de funcție publică de 
execuție) la 1+10 (10 posturi de funcție publică de execuție). 

 
            Structură actuală: 
         -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
         -  4 inspectori, cls.I, grad profesional superior (functii publice de executie ocupate) 
         -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal (functie publica de executie ocupata)  
         -  3 inspectori, cls.I, grad profesional asistent (functii publice de executie ocupate)  
         -  4 referenți, cls.III, grad profesional superior (functii publice de executie ocupate)  

 
             Doua posturi de functie publica de executie de referent, cls. III, grad profesional superior se mută în 
cadrul Compartimentului Combatere Violenta Domestica din subordinea Serviciului Prevenirea 
Marginalizarii Sociale. 

 
            Structură propusă: 

         -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II  
         -  4 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
         -  1 inspector, cls.I, grad profesional principal  
         -  3 inspectori, cls.I, grad profesional asistent  
         -  2 referenți, cls.III, grad profesional superior  

 
 Serviciul Alocatii si Indemnizatii, se reorganizeaza la nivel de Birou Alocatii si 

Indemnizatii si modifica structura de la 1+7 (7 functii publice de executie)  la 1+6 (6 functii publice de 
executie) prin reducere cu 1 post inspector clasa I, grad profesional principal. 

 
               Structura actuală a Serviciului Alocatii si Indemnizatii 

- 1 sef serviciu, clasa I, gradul II (funcție publică de conducere ocupată) 
- 5 inspectori clasa I, grad profesional superior (funcții publice de execuție ocupate) 
- 1 consilier clasa I, grad profesional superior (funcție publică de execuție ocupată) 
- 1 inspector clasa I, grad profesional principal (funcție publică de execuție ocupată) 

 
               Structură propusă a Biroului Alocatii si Indemnizatii 

- 1 sef birou, clasa I, gradul II  
- 5 inspectori clasa I, grad profesional superior  
- 1 consilier clasa I, grad profesional superior  
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          Funcționarului public de executie inspector, cls.I, grad profesional principal i se vor aplica prevederile 
art.519 alin.(1) lit c) si alin(4) - alin(7) și alin(9) din O.U.G. nr.57/2019.  
        
 

 Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, își modifică structura de la 1+11 (10 functii 
publice de executie+1 post de natura contractuală de execuție) la 1+10 (9 funcții publice de executie+1 post 
de natura contractuală de execuție) prin reducere cu 1 post inspector clasa I, grad profesional superior. 

 
                Structură actuală  

- 1 post conducere șef serviciu grad II (funcție publică de conducere ocupată) 
- 6 posturi inspector clasa I, grad profesional superior (funcții publice de execuție ocupate) 
- 2 posturi inspector clasa I, grad profesional principal(funcții publice de execuție ocupate) 
- 2 posturi inspector clasa I, grad profesional asistent(funcții publice de execuție ocupate) 
- 1 post psiholog practicant (post de natură contractuală ocupat). 

 
                Structură propusă  

- 1 post conducere șef serviciu grad II  
- 5 posturi inspector clasa I, grad profesional superior  
- 2 posturi inspector clasa I, grad profesional principal  
- 2 posturi inspector clasa I, grad profesional asistent  
- 1 post psiholog practicant  

 

                        Functionarii publici de executie inspectori, cls.I, grad profesional superior li se vor aplica 
prevederile art.518 alin.(3) si alin(4) din O.U.G. nr.57/2019.  
 

 Se înființează Compartimentul Combatere Violență Domestică în subordinea Serviciul 
Prevenire Marginalizare Socială cu o structură de: 2 funcții publice de executie de referent clasa III, grad 
profesional superior (prin preluarea a 2 posturi funcții publice de executie de referent clasa III, grad 
profesional superior din cadrul Serviciului Ajutor Social) având în stuctură două apartamente de găzduire 
:Apartamentul Stavrinos și Apartamentul Moinești. 

 
 Se înființează Compartimentul Asistență Comunitară în subordinea Serviciul Prevenire 

Marginalizare Socială  în conformitate cu OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. 
*2 posturi de asistenti medicali comunitari si 2 mediatori sanitari (posturi bugetate)  

  
 Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități își modifică structura de la 1+8 

(posturi de natură contractuală de executie) la 1+7 (posturi de natură contractuală de executie). 
 

               Structură actuală: 
         -  1 sef centru, gradul II (functie de natură contractuală de conducere ocupata) 
         -  2 psihologi specialisti (functii de natură contractuală de executie ocupate) 
         -  1 psiholog practicant (functie de natură contractuală de executie ocupată) 
         -  2 asistenți sociali principali (functii de natură contractuală de executie ocupate) 
         -  1 asistent social specialist (functie de natură contractuală de executie ocupată) 
         -  1 instructor de educație principal (functie de natură contractuală de executie ocupată) 
         -  1 îngrijitoare (functie de natură contractuală de executie ocupată) 

 
         Locuintele protejate aflate în subordinea Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități: 
Locuinta maxim protejata V. Stavrinos cu o structura de 8 (8 funcții de executie de natură contractuală 
vacante) și Locuinta maxim protejata Al.Moinesti cu o structură de 8 (8 funcții de executie de natură 
contractuală vacante), se desființează,  astfel: 

- 8 posturi asistent medical de natură contractuală vacante  
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- 8 posturi infirmieră de natură contractuală vacante  
 
              Structură propusă: 
         -  1 sef serviciu, gradul II  
         -  2 psihologi specialisti  
         -  1 psiholog practicant  
         -  2 asistenți sociali principali  
         -  1 asistent social specialist  
         -  1 îngrijitoare  

 
           Postul contractual de instructor de educatie se desfiinteaza si i se aplică prevederile art 65 din Legea 
nr.53/2003 –Codul Muncii 
 

   Serviciul Asistenta Persoane Varstnice cu structura de 1+11 (posturi de functie publica) in 
subordinea Directie Protectie Sociala isi modifica structura la 1+9+12+3 (9 functii publice+15 functii de 
natura contractuala). 

             Structura actuala 
     -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II (functie publica de conducere ocupata)  
     -  1 functie consilier, cls.I, grad profesional superior (functii publice de executie ocupate) 
     -  5 functie inspectori, cls.I, grad profesional superior (functii publice de executie ocupate) 
     -  2 functii inspectori, cls.I, grad profesional principal (functie publica de executie ocupata)  
     -  2 functii inspector, cls.I, grad profesional asistent  (functii publice de executie ocupate)  
     - 1 post referent, cls.III, grad profesional superior -studii medii (functie publica de executie ocupata) 

 
             Structura propusa: 

  -  1 functie sef serviciu, cls. I, gradul II  
  -  1 functie consilier, cls. I, grad profesional superior  
  -  3 functii  inspectori, cls. I, grad profesional superior  
  -  2 functii inspectori, cls. I, grad profesional principal  
  -  2 functii  inspector, cls. I, grad profesional asistent  
  -  1 functie referent, cls. III, grad profesional superior  

         
          Celor 2 functii publice de executie de inspector cls. I grad profesional superior li se aplica art. 519 
alin(1) litc) si alin.(4)-(7) si alin.(9) din din O.U.G. nr.57/2019. 
 
 

 Birou Ingrijiri la domiciliu cu o structura de 1+13 (posturi de natură contractuală)  isi modifica 
denumirea in Unitatea Ingrijiri la domiciliu Persoane Varstnice aflat in subordinea Serviciului Asistenta 
Persoane Varstnice cu o structura de 12 (functii de natura contractuala)   

 
              Structura actuala 

- 1 functie de conducere ocupat de șef serviciu gradul II (post de natura contractuala) 
- 1 functie asistent social specialist (post de natura contractuala) 
- 1 functie educator (post de natura contractuala)  
-11 functii ingrijitor la domiciliu (post de natura contractuala) 
 

              Structura propusa 
 

  - 1 functie inspector de specialitate gradul IA  
  - 1 functie asistent social specialist  
  - 10 functii ingrijitor la domiciliu  
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Funcția de șef birou se desființează, iar șefului Biroului Îngrijiri la Domiciliu pentru Persoane 
Vârstnice i se va pune la dispoziție postul de inspector de specialitate grad profesional IA.  

Posturi de natură contractuală ingrijitor batrani la domciliu vacant se desfiintează 
Se aplică prevederile art.65 alin (2) din Legea 53/2003 – Codul Muncii pentru postul de educator de 

natura contractuala de executie. 
 

Unitatea Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice, pentru desfășurarea activității, în conformitate cu 
prevederile Anexei 8 - Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru 
persoane vârstnice, cod 8810ID – I din Ordinul nr.29/2019, necesită încadrarea unui asistent social. De 
asemenea, în conformitate cu Hotararea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de 
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, 
având în vedere prevederile art. 4 alin. 3 – pentru persoanele vârstnice care beneficiază de servicii sociale (în 
acest caz “serviciul social îngrijiri la domiciliu”), pentru care este în implementare un plan individualizat de 
asistență și îngrijire, trebuie numit 1 manager de caz la un numar de 50 de persoane vârstnice (menționăm ca 
managerul de caz nu se identifică cu asistentul social, acesta având rolul de responsabil de caz).   

Astfel, structura Unității Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice, pentru a îndeplini condițiile 
obligatorii de licențiere, include: 1 post inspector de specialitate 1A cu atribuții de manager de caz 
(contractual), 1 asistent social specialist (contractual) și 10 posturi îngrijitor la domiciliu / îngrijitor bătrâni 
la domiciliu (total: 12 angajați contractual). 
 

 Complexul de Servicii Sociale Seniori cu o structura de (1+22) (posturi de natura 
contractuala) in subordinea Directiei de Strategii Comunicare, se reorganizeaza la nivel de Compartiment 
Servicii Sociale Seniori cu o structura de  (3) (posturi de natura contractuala) si trece în subordinea 
Serviciului Asistență Persoane Vârstnice, din cadrul Direcției Protecție Socială. 

 
                   Structura actuala Complex de Servicii Sociale Seniori  

- 1 post de sef centru 
                         Clubul Seniorilor Liviu Rebreanu avand in structura 3 posturi contractuale: 
           - 1 post psiholog practicant vacant 
           - 1 post educator 
           - 1 post  magaziner 
                         Clubul Seniorilor Mihail Sadoveanu avand in structura 2 posturi contractuale: 

- 1 post educator vacant 
- 1 post ingrijitor 

                         Clubul Seniorilor Ioan Slavici avand in structura 3 posturi contractuale: 
      - 1 post ingrijitor 

           - 1 post  educator principal 
           -1 post instructor de educatie principal 
                          Clubul Seniorilor I. L.Caragiale avand in structura 3 posturi contractuale: 
           - 1 post vacant psiholog practicant 
           - 1 post educator principal 
           - 1 post  ingrijitor vacant 
   Clubul Seniorilor Marin Preda avand in structura 3 posturi contractuale 

- 1 post educator principal 
- 1 post educator 
- 1 post  ingrijitor vacant 

   Clubul Seniorilor Mihai Eminescu avand in structura 8 posturi contractuale: 
- 3 posturi asistent social principal (din care 1 post cu CIM suspendat conf.OUG 111/2010) 
- 1 post psiholog practicant vacant 
- 1 post bucatar 
- 2 posturi muncitori calificati 
- 1 post educator principal 
 

                Structura propusa pentru Compartiment Servicii Sociale Seniori 
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- 1 post inspector de specialitate gradul IA 
- 2 posturi asistent social principal  
 

 Şefului de centru i se va pune la dispozitie postul de inspector de specialitate gradul IA, in conditiile 
legii.  Se va supune testarii  postul de asistent social principal,  in conditiile Regulamentului de organizare a 
examenului de testare profesionala,  iar celelalte posturi de natura contractuala care nu se regasesc in 
structura propusa,  se  desfiinteaza in conditiile legii si se aplica prevederile art.65 alin.(2) din Legea 
nr.53/2003-Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 Biroul Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap, își menține structura la 1+5 (5 

posturi de natură contractuală de execuție). 
Structură actulă Biroul Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap 

     - 1 post șef birou, gradul II (funcție de natură contractuală de conducere ocupată) 
 -  1 post medic primar (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 

             -  1 post inspector de specialitate, grad IA (functie de natură contractuală de execuție ocupată) 
             -  1 post inspector de specialitate, grad I (functie de natură contractuală de execuție ocupată) 

-   1 post inspector de specialitate, grad II (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 
-   1 post referent, grad IA (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 

 
 Centrul pentru Persoane Varstnice Sf. Mucenic Fanurie, isi modifica structura de la 1+21 

(20 functii contractuale de execuție) la 1+20 (20 functii contractuale de execuție) si trece din subordinea 
Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 6  în 
subordinea Directorului Executiv al Direcției Protecție Socială, astfel: 

 
             Structura actuala: 

- 1 post de conducere de șef centru grad II (funcție de natură contractuala de conducere ocupată); 
- 1 post de psiholog practicant (funcție de natură contractuala de executie ocupata); 
- 12 posturi de infirmier (functii de natură contractuale de executie ocupate); 
- 1 post de muncitor calificat (functie de natură contractuala de executie ocupata); 
- 4 posturi de asistent medical principal (funcții de natură contractuale de executie ocupate); 
- 1 post de asistent medical (funcție de natură contractuala de executie ocupata); 
- 2 posturi de îngrijitor (1 functie de natură contractuala de executie ocupata si 1 functie contractuala 

vacanta); 
 

             Structura propusa: 
- 1 post de conducere de șef centru grad II  
- 1 post de psiholog practicant  
- 12 posturi de infirmier  
- 1 post de muncitor calificat grad  
- 4 posturi de asistent medical principal  
- 1 post de asistent medical  
- 1 posturi de îngrijitor. 

 
                 Se desfiinteaza functia contractuala de executie vacanta de ingrijitor. 
 

 Cantina Sociala Crangasi cu o structura de 1+8 (8 functii contractuale de executie) si 
Cantina Sociala Uverturii  cu o structura de 1+7 (7 functii  contractuale de executie) se reorganizeaza prin 
comasare in Cantina Sociala cu o structura de 1+12 (12 functii contractuale de executie)  

 
               Structura actuala a Cantinei Sociale Crangasi 

- 1 post de conducere de șef serviciu, grad II (funcție de natură contractuala de conducere ocupată); 
- 2 posturi de inspector de specialitate, gradul II (funcții de natură contractuale de executie ocupate); 
- 1 post de asistent social practicant (functie de natură contractuala de executie ocupata); 
- 5 posturi de bucatar (functii de natură contractuale de executie ocupate); 
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               Structura actuala a Cantinei Sociale Uverturii 

- 1 post de conducere de șef serviciu, grad II (funcție de natură contractuala de conducere ocupată); 
- 1 post de referent, treapta I (funcție de natură contractuala de executie ocupata); 
- 1 post de asistent social specialist (functie de natură contractuala de executie ocupata); 
- 5 posturi de bucatar (4 functii de natură contractuale de executie ocupate si 1 functie de natură 

contractuala de executie vacanta); 
 

               Structura propusa: 
- 1 post de conducere de sef serviciu, gradul II 
- 2 posturi de inspector de specialitate, gradul II 
- 1 post de inspector de specialitate gradul IA 
- 1 post de asistent social specialist 
- 1 post de asistent social practicant 
- 7 posturi bucatar 

 
               Se aplica prevederile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare și se desfiinteaza postul contractual ocupat de executie de referent, 
treapta I. 

 
              Se vor supune testarii urmatoarele posturi de natura contractuala de conducere si executie, în 
conditiile regulamentului de organizare a examenului de testare profesionala, astfel: 

- postul contractual de conducere de sef serviciu, gradul II 
- posturile contractuale de bucatar 

 
 
 Centrul pentru Persoane Vârstnice Floare Rosie va trece din subordinea Directorului 

General al Directiei Generale de Asistenta Social si Protectia Copilului Sector 6, în subordinea Direcției 
Protecție Socială cu modificare de structura de la 1+55 (55 funcții de natură contractuală) la 1+38 (38 funcții 
de natură contractuală). 

 
             Strucutra actuală: 

- 1 post șef centru grad II (functie de natură contractuală de conducere ocupată) 
- 2 posturi psiholog practicant (functii de natură contractuală de execuție ocupate) 
- 2 posturi medic specialist, (functii de natură contractuală de execuție ocupate) 
- 1 post asistent social principal, (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 
- 6 posturi asistent medical principal, (functii de natură contractuală de execuție ocupate) 
- 1 post asistent medical principal (balneofizioterapie), (funcție contractuală de execuție ocupată) 
- 3 posturi asistent medical, (functii de natură contractuală de execuție ocupate) 
- 1 post asistent medical debutant, (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 
- 13 posturi infirmier, (functii de natură contractuală de execuție ocupate) 
- 3 posturi educator principal, (functii de natură contractuală de execuție ocupate) 
- 1 post animator socio – educativ principal, (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 
- 3 posturi kinetoterapeut, (functii de natură contractuală de execuție ocupate din care 1 functie cu 

CIM suspendat conform OUG 111/2010) 
- 1 post profesor CFM, (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 
- 1 post masor, (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 
- 1 post magaziner, (funcție de natură contractuală de execuție ocupată) 
- 7 posturi bucătar, (6 functii de natură contractuală de execuție ocupate + 1 funcție de natură 

contractuală de execuție vacantă) 
- 5 posturi îngrijitor, (4 functii de natură contractuală de execuție ocupate + 1 functie de natură 

contractuală de execuție vacantă) 
- 2 posturi spălătoreasă, (functii de natură contractuală de execuție ocupate) 
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- 2 posturi muncitor calificat (1 funcție de natură contractuală de execuție ocupată + 1 funcție de 
natură contractuală de execuție vacantă) 

 
         Structura propusă : 

- 1 post de conducere – șef centru grad II 
- 1 post psiholog practicant 
- 1 post medic specialist 
- 1 post asistent social principal 
- 6 posturi asistenți medicali principali 
- 2 posturi asistent medical 
- 1 post asistent medical debutant 
- 1 post kinetoterapeut (CIM suspendat conform OUG 111/2010) 
- 13 posturi infirmier 
- 2 posturi educator principal 
- 1 post magaziner 
- 4 posuri bucătar 
- 3 posturi îngrijitor 
- 1 post spălătoreasă 
- 1 post muncitor calificat  

   
           
           Postul de natură contractuală vacant de bucatar, muncitor calificat si ingrijitor se desființează.  
           Se desfiintează un post de medic specialist (art 56 lit c) din Legea 53/2003- Codul Muncii)  
           Posturile de natură contractuală ocupate posturi de 2 kinetoterapeut, 1 asistent medical principal cu 
studii medii (balneofizioterapie), 1 masor,1 animator socio-educativ principal si 1 profesor CFM si i se 
aplica prevederile art 65 alin.(2) din Legea nr.53/2003 –Codul Muncii. 
            Se vor supune testării, următoarele posturi de natură contractuală de execuție în conditiile 
Regulamentului de Organizare a Examenului de testare profesională, astfel: 

- psiholog practicant 
- educator principal 
- asistent medical 
- ingrijitor 
- spalatoreasa 
- bucatar 

 
 
      V. DIRECȚIA ECONOMICĂ: cu o functia publică de conducere, ocupată de Director General 
Adjunct, gradul II: 

 
 Serviciul Financiar cu o structura de 1+7 (5 functii publice de executie +2 functii de 

executie de natura contractuala) si Biroul Buget cu o structura de 1+5 (4 functii publice de executie + 1 
functie de executie de natura contractuala) se reorganizeaza prin comasare in  Serviciul Financiar, Buget, 
Salarizare cu o structura de 1+8 (8 functii publice de executie) + 3(funcții de execuție de natura 
contractuala), avand in subordine Compartimentul Salarizare 

 
    Structura actuala a Serviciului Financiar 
     -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II (functie publică de conducere ocupata) 
     -  5 inspectori, cls.I, grad profesional superior (4 functii publice de executie ocupate+ 1 functie publica de 
executie vacanta) 
     -   1  inspector de specialitate, grad IA (functie de natura contractuala ocupata) 
     -   1  inspector de specialitate, grad II (functie de natura contractuala ocupata) 
 
     Structura actuala a Biroului Buget 
      -  1 sef birou, cls.I, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 



30 
 

      -  3 inspectori, cls.I, grad profesional superior (2 functii publice de executie ocupate + 1functie publică 
de execuție vacantă) 
     -   1 inspector, cls.I, grad profesional asistent ( functie publica de executie ocupata) 
     -   1  inspector de specialitate, grad IA  (functie de natura contractuala ocupata) 
 
      Structura propusa  
     -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II  
     -  7 inspectori, cls.I, grad profesional superior  
     -  1 inspector cls.I, grad profesional asistent  
     -  2 inspectori de specialitate, grad IA  
     -  1 inspector de specialitate, grad II 
 

   Compartimentul Salarizare se infiinteaza in subordinea Serviciul Financiar, Buget, 
Salarizare, cu o structura de 1 functie publica de executie și 1 functie de natura contractuala 
de execuție, astfel: 

- 1 inspector, cls.I, grad profesional superior 
- 1 inspector de specialitate, grad IA 

 
       Cele 2 functii publice vacante de inspector,cls.I, gard profesional superior, se desfiinteaza. 
       Functionarului public de conducere de șef birou, cls. I, gradul II i se vor aplica prevederile art.519 
alin.(1) lit.c), alin.(4)-(9) din O.U.G. nr.57/2019. 

Functionarul public de conducere si functionarii publici de executie vor fi numiti in cadrul noului 
serviciu, prin aplicarea prevederilor art. 518 alin.(1) si (2) din O.U.G NR. 57/2019, deoarece atributiile 
acestora se vor modifica mai putin de 50%, iar pentru personalul de natura contractuala se vor aplica 
prevederile Legii nr. 53/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.  
 
 

   Serviciul Contabilitate, isi mentine structura la 1+7 (7 functii publice de executie), astfel: 
- 1 sef serviciu, cls.I, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
- 7 inspectori clasa I, grad profesional superior (7 functii publice ocupate) 

 
 Serviciul Achizitii si Monitorizare Contracte, isi mentine structura la 1+7 (7 functii publice 

de executie), astfel:  
 -  1 sef serviciu, cls.I, gradul II (functie publica de conducere ocupata) 
 -  5 consilieri de achizitii publice, cls.I, grad profesional superior(functii publice de executie 

ocupate) 
 -  1 consilier de achizitii publice, cls.I, grad profesional principal(functie publica de executie 

ocupata)  
 -  1 consilier de achizitii publice, cls.I, grad profesional asistent(1 functie publica de executie 

ocupata).  
 

 Serviciul Administrativ cu o structura 1+7 (functii de natura contractuala), Biroul 
Aprovizionare cu o structura 1+5 (functii de natura contractuala) si Biroul Patrimoniu 1+5 (functii de 
natura contractuala)  se reorganizeaza prin comasarea in  Serviciul Administrativ, Aprovizionare, cu o 
structura de 1+9 (7+2 functii de natura contractuala de executie), cu o structura denumita Arhiva si Biroul 
Tehnic in subordine. 

 
            Structura actuala a Serviciului Administrativ 

         -  1 sef serviciu, gradul II (post de natură contractuală) 
         -  1 inspector de specialitate IA (posturi de natură contractuală) 
         -  3 referenti, tr.IA (post de natură contractuală) 
         -  2 muncitori calificati, tr, I (posturi de natură contractuală) 
         -  1 magaziner (posturi de natura contractuala) 
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            Structura actuala a Biroul Aprovizionare 
         -  1 sef birou, gradul II (post de natură contractuală) 
         -  1 inspector de specialitate IA (posturi de natură contractuală) 
         -  1 inspector de specialitate I (post de natură contractuală) 
         - 1 referent, tr.IA (post de natură contractuală  
         - 2 muncitori calificati, tr, I (posturi de natură contractuală) 

            Structura actuala a Biroul Patrimoniu 
         -  1 sef birou, gradul II (post de natură contractuală) 
         -  3 inspector de specialitate IA (posturi de natură contractuală) 
         -  1 inspector de specialitate I (post de natură contractuală) 
         -  1 referent, tr.IA (post de natură contractuală  

            Structura propusa a Serviciului Administrativ, Aprovizionare 
         -  1 sef serviciu, gradul II  
         -  5 inspector de specialitate IA  
         -  1 inspector de specialitate I  
         -  1 muncitor calificat, tr. I  
Structura propusa Arhivă 
-  2 referenti, tr.IA 

              Se desfiinteaza posturi de natura contractuala, referent, treapta IA de sef birou si I se pun la 
dispozitie postul de inspector de specialitate grad IA.  
              Inspector de specialitate, gradul I se muta pe postul nou creat din cadrul Serviciului Juridic, 
Contencios si Patrimoniu. 
Se aplica art.65 alin (2) din Legea 53/2003 Codul Muncii postului de referent treaptă IA si se desfiinteaza. 

 
    Biroul Tehnic, isi modifica structura de la 1+15 (15 functii de natura contractuala de 

executie) la 1+14 (14 functii de natura contractuala de executie). 
 

            Structura actuala a Biroului Tehnic 
         -  1 sef birou, gradul II (post de natură contractuală) 
         -  15 soferi  tr.I (14 posturi de natură contractuală ocupate+ 1 post de natură contractuală 

vacant) 
 
            Structura propusa a Biroului Tehnic 

         -  1 sef birou, gradul II  
         -  12 soferi  tr.I  
         -  1 referent treapta IA 
         -  1 magaziner 

                 Postul de referent treaptă IA si de magaziner se vor reloca de la Serviciul Administrativ. 
                 Se desfiinteaza postul de natura contractuala vacant de sofer, tr.I. 
      Se vor supune testarii posturi de natura contractuala de executie -sofer, in condițiile 
Regulamentului de Organizare a Examenului de testare profesionala. 
 
        Director General Adjunct                                                             Director General Adjunct 
                  Simion Alina                                                                                           Popa Ionut 
 
 
 
               Director Executiv                                                                                   Director Executiv 
             Fulea Oana Andreea                                                                        Gorunescu Nicolae Gabriel                      
                                                            
 
         Sef Serviciu Resurse Umane                                                                             Intocmit 
                    Ilie Mariana                                                                                 Inspector superior SRU 
                                                                                                                                Popescu Mariana 



 
 

                    D/4755/15.03.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

  

           Ca urmare a Referatului de aprobare al Primarului Sectorului 6, înregistrat cu nr. 19/09.02.2021, 

cu privire la propunerea de reorganizare a structurii de personal a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, în vederea reducerii cheltuielilor de personal și a optimizării activității 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, precum și adresa doamnei 

Mihaela Ștefan, Viceprimar 2, înregistrată la Primăria Sectorului 6, cu nr. 5733/11.02. 2021, supunem 

aprobării modificarea și completarea structurii de personal la nivelul unor servicii, compartimente și 

centre din componența acesteia, precum și dezvoltarea altor servicii și compartimente.  

La nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului propunem modificarea unor 

structuri în sensul asigurării eficienței și eficacității serviciilor oferite, în contextul modificărilor 

impuse la nivelul societății de pandemia Covid -19, care în practica ultimelor 12 luni a produs o 

reorientare a asigurării serviciilor, producând  schimbări majore, pe care le vom descrie mai jos, 

schimbări care impun o abordare diferită în ceea ce privește organizarea structurilor funcționale ale 

DGASPC Sector 6.  

Prima și cea mai importantă schimbare este reprezentată de restricțiile de liberă circulație a cetățenilor, 

precum și de normele impuse de distanțare socială, schimbare care a impus în mod rapid, adaptarea 

imediată și intensificarea comunicării la distanță și prin intermediul mijloacelor de comunicare 

electronice. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 este, încă de la 

înființarea sa în urmă cu exact 16 ani, prima instituție de profil care a urmărit și implementat un sistem 

de informare corect, eficient și coerent, bazat pe furnizarea informațiilor cu privire la serviciile oferite 

prin intermediul noilor tehnologii, facilitând astfel accesul celor îndreptățiți, la servicii de calitate, 

reducând timpul de deplasare a cetățenilor la sedii, de completare și transmitere de  documente în 

vederea furnizării eficiente a serviciilor, în special pentru categoriile de cetățeni care au acces la 

internet, fiind un promotor al interacțiunii cu cetățenii și al acțiunii imediate. Ultimele 12 luni, au arătat 

importanța acestor măsuri și capacitatea de adaptare instituțională rapidă a DGASPC Sector 6, urmând 

ca dezvoltarea digitală să rămână o componentă strategică esențială. 

Altă schimbare importantă, impusă de pandemie, este reprezentată de limitarea profundă a realizării 

activităților directe de prevenire și suport, în comunitate, cu cetățenii, cu categoriile sociale care 
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beneficiau de servicii de zi, cu voluntarii și reprezentanții societății civile, în cazul serviciilor de zi 

activitatea la sedii fiind suspendată,  asigurându-se pe cât posibil suport de la distanță și activități 

online. Astfel, se impune o adaptare a serviciilor oferite, în sensul întăririi capacității de suport la 

domiciliu sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță în cazul persoanelor vârstnice din 

comunitate, măsură intreprinsă încă din perioadă stării de urgență, prin implementarea unui callcenter 

și acordarea de suport imediat la domiciliu persoanelor vârstnice.  

De asemenea, implicarea în Programul Național de Vaccinare, impune crearea unei structuri dedicate 

care va funcționa temporar în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 6.  

Fată de cele prezentate mai sus, supunem aprobării Consiliulului Local Sector 6, atașată  Nota de 

fundamentare înregistrată cu nr. D/4692/15.03.2021, propunerea privind Organigrama și Statul de 

Funcții al DGASPC Sector 6.  

 

 

Director General, 

Gabriela Schmutzer 


