
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 270/07.10.2022 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistență 

Maternală și Management de Caz - Rețeaua de asistenți maternali profesioniști din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare             
nr. D/16204/06.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
și Raportul de specialitate al ................ nr. ……/……………, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local                      
al Sectorului  6 nr. ……. , nr. ...... și nr. ……..;        
        Ţinând seama de: 
- Prevederile art. 64 alin. (1) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 
protecţie specială; 
- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de 
protecţie specială; 
- 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; 
- Prevederile art. 2 alin. (1) și (4) din 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 şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Referatul nr. D/13182/04.08.2022 al Serviciului Asistență Maternală și Management de Caz - 
Rețeaua de asistenți maternali profesioniști; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. f) și p),  
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,                   
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistență 
Maternală și Management de Caz - Rețeaua de asistenți maternali profesioniști din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  



 
 
 
Art. 2. La data aprobării prezentei își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii 

Consiliului Local sector 6 nr. 197/2018 privind aprobarea Regulamentulului-cadru de organizare 
și funcționare al Serviciului Asistență Maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

Art. 3. (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. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,                     
în termenul prevăzut de lege. 
  
 
 
 
 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                  AVIZEAZĂ 
       PRIMAR,                                                          pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

   CIPRIAN CIUCU                                                                   din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                  Secretarul general al Sectorului 6,                             

                                                                                                         Demirel Spiridon 
   
 

 
 



 

 

 

 

CABINET PRIMAR 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

 WWW.PRIMARIE6.RO 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare  
şi funcţionare al Serviciului Asistenţă Maternală și Management de Caz - Reţeaua  

de asistenţi maternali profesioniști din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 
 

 

Nota de fundamentare nr. D/16204/06.10.2022 întocmită de către Directorul 
General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  
susţine aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistenţă 
Maternală și Management de Caz - Reţeaua de asistenţi maternali profesioniști din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. f) și 
p), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul 
de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Serviciului Asistenţă Maternală și Management de Caz - Reţeaua de asistenţi maternali 
profesioniști din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6. 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC 

 ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 

 

Nr. 319/11.10.2022 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistenţă 
Maternală și Management de Caz - Reţeaua de asistenţi maternali profesioniști din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
   

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare  
a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 și Raportul de 
specialitate al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  
 
       Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  al 
Sectorului  6   
       Ţinând seama de: 
- Prevederile art. 64 alin. (1) Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului muncii și justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 
copiilor din sistemul de protecţie specială; 
- Ordinul ministrului muncii și justiţiei sociale nr. 26/2019 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 
copiilor din sistemul de protecţie specială; 
- 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; 
- Prevederile art. 2 alin. (1) și (4) din 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 şi completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
- în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1), precum şi cele ale art. 166 alin. (2) lit. f) și p),  
art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
 

Proiect de Hotărâre nr. 270/07.10.2022 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Serviciului Asistenţă Maternală și Management de Caz - 
Reţeaua de asistenţi maternali profesioniști din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, se încadrează în prevederile legale, astfel că 
propunem prezentul proiect pentru analiza, dezbaterea și aprobarea de către Consiliul 
Local Sector 6, Municipiul București. 
 

 

                      

SERVICIUL JURIDIC, 

 

ANGHELACHE FELICIA-GEORGIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier juridic,  
Ciontu Carmen 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Serviciului Asistență Maternală și Management de Caz - Rețeaua de asistenți 

maternali profesioniști din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 

 

Serviciul Asistenţă Maternală din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială  si 

Protecția Copilului sector 6 funcţionează ca serviciu de sine stătător din data de 01.02.2005, 

conform Hotărârii Consiliului Local sector 6 nr. 6/2005, privind infiinţarea Direcţiei Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 care se comaseaza cu Compartimentul 

Management de Caz prin Hotarârea Consiliului Local sector 6 nr. 91/2021 și primește denumirea 

de Serviciul Asistență Maternală și Management de Caz- Rețeaua asistenți maternali 

profesioniști. 

Serviciul desfășoară următoarele activități: 

 participare la procesul de identificare a asistentilor maternali profesioniști  

potriviți; 

 elaborarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie a copilului; 

 monitorizarea situaţiei copilului aflat în plasament la asistenti maternali 

profesioniști şi elaborarea rapoartelor trimestriale privind evoluţia dezvoltării 

fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale a copilului şi a modului în care 

acesta este îngrijit; 

 elaborarea rapoartelor periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat 

la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială; 

 pregătirea copilului şi a asistentului maternal profesionist în vederea 

acomodării acestora; 

 coordonarea activităţilor privind transferul copilului la domiciliul asistentului 

maternal profesionist şi elaborarea planului iniţial de acomodare a copilului în 

noul mediu de viaţă; 

 organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor în care sunt implicaţi 

alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii; 
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 coordonarea şi relaţionarea cu unităţile de învăţământ, cu medicii de familie, 

cabinetele medicale de specialitate şi unităţile sanitare, cu serviciile/instituţiile 

cu atribuţii de formare profesională şi facilitare a accesului pe piaţa muncii, cu 

serviciile/instituţiile cu responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, în 

funcţie de nevoile copiilor îngrijiţi de asistentii maternali profesioniști; 

 facilitarea menţinerii relaţiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane 

relevante pentru viaţa acestuia; 

 monitorizarea respectării drepturilor copilului aflat în plasament familial si 

asistenți maternali profesioniști);  

 realizarea pregătirea AMP cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării 

acestuia; 

 întocmirea convenţiei de plasament; 

 participare la elaborarea planului anual de formare iniţială şi de instruire a 

asistenților maternali profesioniști; 

 asigură coordonarea activitatilor de asistență socială și protecție specială 

desfășurate în interesul superior al copilului, având drept scop principal 

elaborarea si implementarea planului individualizat de protecție pentru copiii 

separati de familie/planului individualizat de protecție revizuit prin includerea 

beneficiilor de asistență socială, a serviciilor sociale, precum și a tuturor 

intervențiilor pentru abilitarea și reabilitarea copilului pentru copiii cu 

dizabilitati/planului de reabilitare și/sau reintegrare socială pentru copiii 

abuzati, neglijati și/sau exploatati, inclusiv victime ale traficului, exploatării 

prin munca, exploatării sexual; 

 evaluarea complexă şi multidimensională a situaţiei copilului, familiei 

sale/reprezentantului legal care au solicitat protecţie socială, în context 

sociofamilial, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor 

acestora; 

 alcătuirea echipelor multidisciplinare şi, după caz, interinstituţionale şi 

organizarea întâlnirilor cu echipa, precum şi a celor individuale cu 

profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; 

 coordonarea și urmărirea implementării obiectivelor stabilite în planul 

individualizat de asistenţă şi îngrijire sau a planului serviciilor şi intervenţiilor; 
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 implicarea activă a copilului, a familiei sale/reprezentantului legal şi a 

tânărului aflați în dificultate şi sprijinirea acestora în toate demersurile 

întreprinse pe tot parcursul managementului de caz; 

 controlul asupra demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul 

individualizat de protecţie/planul de servicii/planul individualizat de asistenţă 

şi îngrijire, după caz, precum şi asupra serviciilor şi intervenţiilor realizate 

pentru copil, familie/reprezentant legal, tânăr; 

 verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor (ex. progrese 

obţinute, atingerea obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp 

stabilită pentru fiecare serviciu/activitate; 

 asigurarea unei comunicări eficiente între toate părţile implicate în rezolvarea 

cazului; 

 asigură respectarea etapelor managementului de caz; 

 întocmirea și reactualizarea dosarul copilului;  

 înaintarea dosarelor spre soluționare către instanțele competente privind 

instituirea măsurilor de protecție specială /înlocuire măsură/revocare măsură și 

alte demersuri necesare clarificării situației socio-juridice a minorilor; 

 urmărirea calității integrării sociale a copilului/tinerilor și monitorizarea post-

măsură conform legislației în vigoare ; 

 Prin Hotărârea Consiliului Local sector 6 nr. 197/2018 s-a aprobat Regulamentul -cadru 

de organizare si funcționare al Serviciului Asistenta Maternala din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6. 

 În anul 2019 s-a emis Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de 

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

specială, care abrogă prevederile  Ordinului nr.35/2003 privind aprobarea Standardelor minime 

obligatorii pentru asigurarea protecției copilului la asistentul maternal profesionist și a ghidului 

metodologic de implementare a acestor standarde. 

 Astfel, vă înaintăm noul Regulament de organizare și funcționare al Serviciului Asistență 

Maternală și Management de Caz - Rețeaua de asistenți maternali profesioniști care  modifică 

următoarele articole din prezentul Regulament-cadru mai sus-menționat:  

- Art.4, alin.(2) ce prevede ca „Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.35/2003 

privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la 

asistentul maternal profesionist, precum şi ghidul metodologic de implementare a acestor 

standarde”  se va modifica cu: “Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de 
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calitate pentru serviciile sociale  de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie 

specială”; 

- Art.10 : 

 „Atribuții asistent social(263501)” se modifică cu „Atribuții manager de caz copii 

în plasament familial și la asistenți maternali profesioniști(263501)”; 

 se adaugă  “Atribuții manager de caz AMP (263501) ”. 

 Totodată, vă anexăm următoarele proceduri, denumite Anexe la ROF: 

1. Procedura admiterii în cadrul serviciului social; 

2. Procedura încetării serviciului social; 

3. Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea  suspiciunilor  și cazurilor  de 

abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor îngrijiți în  

serviciile sociale de tip familial; 

4. Procedura privind controlul pozitiv al comportamentului copiilor. 

Luând în considerare cele mai sus-prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local 

sector 6 prezentul Regulament de Organizare și Functionare a Serviciului Asistență Maternală 

și Management de Caz-Rețeaua de asistenți maternali profesioniști, precum și anexele,  ce 

cuprind structura organizatorică responsabilă pentru coordonarea serviciilor sociale de tip familial 

si rezidențial, categoriile de personal cu atribuţii privind identificarea, evaluarea, recrutarea, 

angajarea, instruirea, monitorizarea activităţii persoanelor, familiilor şi asistenţilor maternali 

profesionişti și incetarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local sector 6 nr.197/2018 privind 

aprobarea : 

 Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Serviciului Asistență Maternală și 

Management de Caz - Rețeaua de asistenți maternali profesioniști din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6; 

 Procedura admiterii în cadrul serviciul social; 

 Procedura de încetare a serviciului social; 
 

 Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea  suspiciunilor  și cazurilor  de 
abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor îngrijiți în  
serviciile sociale de tip familial; 

 Procedura privind controlul pozitiv al comportamentului copiilor. 
 
 

DIRECTOR GENERAL 

GABRIELA SCHMUTZER 

 

 


