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CAPITOLUL I  
ORGANIZAREA INSTI}UTIEI 

 
 
 
 Art. 1 Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a (denumit\ `n 
continuare D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a) cu sediul `n T$rgovi[te, str. I.C. Vissarion nr. 1, este institu]ie public\ de 
interes jude]ean, are personalitate juridic\ [i a fost `nfiin]at\ `n subordinea Consiliului Jude]ean D$mbovi]a, 
prin Hotararea Consiliului Jude]ean D$mbovi]a nr. 63/16.07.2004. 
 Art. 2 Organizarea [i func]ionarea institu]iei are la baza prevederile: H.G. nr. 1434/2004, privind 
atribu]iile [i Regulamentul cadru de organizare [i func]ionare al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i 
Protec]ia Copilului, republicat\, actualizat\; Legii nr. 272/2004 privind protec]ia [i promovarea drepturilor 
copilului, actualizat\; Legii nr. 448/2006 privind protec]ia [i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicat\, actualizat\; Legii 292/2011 asisten]ei sociale; H.G. nr. 679/2003 privind condi]iile de ob]inere a 
atestatului, procedurile de atestare [i statutul asistentului maternal profesionist; Strategia jude]ean\ `n 
domeniul protec]iei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap [i a oricaror persoane 
aflate `n nevoie [i standardele minime obligatorii stabilite prin acte normative specifice. 
 Art. 3 Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a are rolul de a asigura la 
nivel jude]ean aplicarea politicilor [i strategiilor de asisten]\ social\ `n domeniul protec]iei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor v$rstnice, persoanelor cu handicap, precum [i a oric\ror persoane aflate `n 
nevoie. 
 Art. 4 Cheltuielile pentru activit\]ile desf\surate de Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia 
Copilului D$mbovi]a `n `ndeplinirea atribu]iilor ce `i revin, se finan]eaz\ de la bugetul Consiliului Jude]ean 
D$mbovi]a, iar pentru desf\surarea [i l\rgirea activit\]ii sale, mijloace materiale [i b\ne[ti primite de la 
persoane juridice [i fizice, din ]ar\ sau str\in\tate, sub form\ de dona]ii [i sponsoriz\ri, cu respectarea 
dispozi]iilor legale. 
 Art. 5 Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a are cont propriu `n 
banca, [tampila proprie, iar documentele `ntocmite poart\ antetul direc]iei [i sunt semnate de directorul 
general, care are calitatea de ordonator de credite. Actele care angajeaz\ institu]ia sunt semnate [i de directorul 
general adjunct economic.  
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CAPITOLUL II 
FUNC}IILE {I ATRIBU}IILE INSTITU}IEI 

  
Art. 6 Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a `ndepline[te, conform 

legisla]iei `n vigoare,  urm\toarele func]ii: 
- de strategie, prin care se asigur\ elaborarea strategiei de asisten]\ social\, a planului de asisten]\ social\ 
pentru prevenirea [i combaterea marginaliz\rii sociale, precum [i a programelor de ac]iune antis\r\cie, pe care 
le supune spre aprobare consiliului jude]ean; 
- de coordonare a activit\]ilor de asisten]\ social\ [i protec]ie a copilului la nivelul jude]ului; 
- de administrare a fondurilor pe care le are la dispozi]ie; 
- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor [i institu]iilor care au responsabilit\]i `n 
domeniul asisten]ei sociale, cu serviciile publice locale de asisten]\ social\, precum [i cu reprezentan]ii 
societ\]ii civile care desf\soar\ activit\]i `n domeniu; 
- de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale [i financiare necesare pentru implementarea 
strategiilor cu privire la actiunile antis\r\cie, prevenirea [i combaterea marginaliz\rii sociale, precum [i pentru 
solu]ionarea urgen]elor sociale individuale [i colective la nivelul jude]ului; 
- de reprezentare a consiliului jude]ean, pe plan intern [i extern,  `n domeniul asisten]ei sociale [i protec]iei 
copilului. 

Art. 7 Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a `ndepline[te 
urm\toarele atribu]ii principale: 
     1.  ~n domeniul protec]iei drepturilor copilului: 
- `ntocme[te raportul de evaluare initial\ a copilului [i a familiei acestuia [i propune stabilirea unei m\suri de 
protec]ie speciale; 
- monitorizeaz\ trimestrial activit\]ile de aplicare a hot\r$rilor de instituire a m\surilor de protec]ie special\ a 
copilului; 
- identific\ [i evalueaz\ familiile sau persoanele care pot lua `n plasament copilul; 
- monitorizeaz\ familiile [i persoanele care au primit `n plasament copii, pe toata durata acestei m\suri; 
- identific\, evalueaz\ [i preg\teste persoane care pot deveni asisten]i maternali profesioni[ti, `n condi]iile 
legii; `ncheie contracte individuale de munca [i asigur\ formarea continu\ a asisten]ilor maternali profesioni[ti 
atesta]i; evalueaz\ [i monitorizeaz\ activitatea acestora; 
- acord\ asisten]\ [i sprijin p\rintilor copilului separat de familie `n vederea reintegr\rii `n mediul s\u familial; 
- reevalueaz\, cel putin o data la 3 luni [i ori de c$te ori este cazul, `mprejur\rile care au stat la baza stabilirii 
m\surilor de protec]ie special\ [i propune, dupa caz, men]inerea, modificarea sau `ncetarea acestora; 
- `ndepline[te demersurile viz$nd deschiderea procedurii adop]iei interne pentru copiii afla]i `n eviden]a sa; 
- identific\ familiile sau persoanele cu domiciliul `n Rom$nia care doresc sa adopte copii; evalueaz\ condi]iile 
materiale [i garan]iile morale pe care acestea le prezint\ [i elibereaz\ atestatul de familie sau de persoan\ apt\ 
s\ adopte copii; 
- monitorizeaz\ evolu]ia copiilor adopta]i, precum [i a rela]iilor dintre ace[tia [i p\rin]ii adoptivi; sprijin\ 
p\rin]ii adoptivi ai copilului `n `ndeplinirea obliga]iei de a-l informa pe acesta c\ este adoptat, de `ndat\ ce 
v$rsta [i gradul de maturitate al copilului o permit; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii prevazute de lege. 

2. ~n domeniul protec]iei persoanei adulte 
- completeaz\ evaluarea situa]iei socio-economice a persoanei adulte aflate `n nevoie, a nevoilor [i resurselor 
acesteia. Asigur\ furnizarea de informa]ii [i servicii adecvate `n vederea refacerii [i dezvolt\rii capacit\]ilor 
individuale [i ale celor familiale necesare pentru a dep\[i cu forte proprii situa]iile de dificultate, dupa 
epuizarea m\surilor prevazute `n planul individualizat privind m\surile de asisten]\ social\; 
- acord\ persoanei adulte asisten]\ [i sprijin pentru exercitarea dreptului s\u la exprimarea liber\ a opiniei; 
- depune diligen]e pentru clarificarea situa]iei juridice a persoanei adulte aflate `n nevoie, inclusiv pentru 
`nregistrarea tardiv\ a na[terii acesteia; 
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- verific\ [i reevalueaz\ trimestrial [i ori de cate ori este cazul modul de `ngrijire a persoanei adulte aflate `n 
nevoie pentru care s-a instituit o m\sur\ de asisten]\ social\ `ntr-o institu]ie, `n vederea mentinerii, modific\rii 
sau revoc\rii m\surii stabilite; 
- asigur\ m\surile necesare pentru protec]ia `n regim de urgen]\ a persoanei adulte aflate `n nevoie, inclusiv 
prin organizarea [i asigurarea func]ionarii `n structura proprie a unor centre specializate; 
- depune diligen]ele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind 
m\surile de asisten]\ social\; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii prevazute de lege. 

3. Alte  atribu]ii: 
- coordoneaz\ [i sprijin\ activitatea autorit\]ilor administra]iei publice locale din jude] `n domeniul asisten]ei 
sociale [i protec]iei copilului; 
- coordoneaz\ metodologic activitatea de prevenire a separ\rii copilului de p\rintii s\i, precum [i cea de 
admitere a adultului `n insti]utii sau servicii, desf\surate la nivelul serviciilor publice de asisten]\ social\; 
- acord\ asisten]\ tehnica necesar\ pentru crearea [i formarea structurilor comunitare consultative ca form\ de 
sprijin `n activitatea de asisten]\ sociala [i protec]ia copilului; 
- evalueaz\ [i preg\te[te persoane, identificate de serviciul public local de asisten]\ social\, care pot deveni 
asisten]i personali ai persoanei cu handicap [i supravegheaz\ activitatea acestor asisten]i; 
- colaboreaz\ cu organiza]iile neguvernamentale care desfasoar\ activit\]i `n domeniul asisten]ei sociale [i 
protec]iei copilului sau cu agen]i economici prin `ncheierea de conven]ii de colaborare cu ace[tia; 
- dezvolt\ parteneriate [i colaboreaz\ cu organiza]ii neguvernamentale [i cu al]i reprezentan]i ai societ\]ii 
civile `n vederea acord\rii [i diversific\rii serviciilor sociale [i a serviciilor pentru protec]ia copilului, `n 
func]ie de nevoile comunit\]ii locale; 
- colaboreaz\ pe baza de protocoale sau conven]ii cu celelalte direc]ii generale, precum [i cu alte institu]ii 
publice din unitatea administrativ-teritorial\, `n vederea `ndeplinirii atribu]iilor ce `i revin, conform legii; 
- asigur\, la cerere, consultan]\ de specialitate gratuit\ privind acordarea serviciilor, m\surilor [i presta]iilor de 
asisten]\ social\ [i protec]ia copilului; colaboreaz\ cu alte institu]ii responsabile pentru a facilita accesul 
persoanelor la aceste drepturi; 
- propune consiliului jude]ean `nfiin]area, finan]area, respectiv cofinan]area institu]iilor publice de asisten]\ 
social\, precum [i a serviciilor pentru protec]ia copilului; 
- prezint\ anual sau la solicitarea consiliului jude]ean rapoarte de evaluare a activit\]ilor desf\[urate; 
- asigur\ acordarea [i plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 
- sprijin\ [i dezvolt\ un sistem de informare [i de consultan]\ accesibil persoanelor singure, persoanelor 
v$rstnice, persoanelor cu handicap [i oricaror persoane aflate `n nevoie, precum [i familiilor acestora, `n 
vederea exercit\rii tuturor drepturilor prevazute de actele normative `n vigoare; 
- ac]ioneaz\ pentru promovarea alternativelor de tip familial la protec]ia institu]ionalizat\ a persoanelor aflate 
`n nevoie, inclusiv `ngrijirea la domiciliu; 
- organizeaz\ activitatea de selectare [i angajare a personalului din aparatul propriu [i institu]iile/serviciile din 
subordine, de evaluare periodic\ [i de formare continu\ a acestuia; 
- asigur\ serviciile administrative [i de secretariat ale comisiei pentru protec]ia copilului, respectiv ale comisiei 
de expertiz\ medical\ a persoanelor adulte cu handicap; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii prevazute `n acte normative sau stabilite prin hot\r$ri ale consiliului jude]ean. 
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CAPITOLUL III 
CONDUCEREA INSTITU}IEI 

 
 
 

Art. 8 Structura organizatoric\ (regulamentul de organizare [i func]ionare, organigrama, stat de func]ii) 
[i bugetul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a  se aprob\ prin hot\r$re, 
la solicitarea directorului general al institu]iei, cu avizul Colegiului director, de c\tre Consiliul Jude]ean 
D$mbovi]a. Acestea  trebuie concepute astfel `nc$t func]ionarea direc]iei s\ asigure `ndeplinirea `n mod 
corespunzator a atribu]iilor ce-i revin.  

Art. 9 Structura organizatoric\ [i bugetul se actualizeaz\ `n func]ie de necesitatea aplicarii reformei `n 
domeniul asisten]ei sociale [i  protec]iei copilului, urm$nd  aceea[i procedura de aprobare. 

Art. 10 Conducerea institu]iei se asigur\ de c\tre directorul general [i Colegiul director. 
Art. 11  Atribu]iile principale ale directorului general: 

- asigur\ conducerea executiv\ a Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a [i 
r\spunde de buna ei func]ionare `n `ndeplinirea atribu]iilor ce `i revin; 
- reprezint\ Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a `n rela]iile cu autorit\]ile 
[i institu]iile publice, cu persoanele fizice [i juridice din ]ar\ [i din str\in\tate, precum [i `n justi]ie; 
- exercit\ atribu]iile ce revin direc]iei `n calitate de persoana juridic\; 
- exercit\ func]ia de ordonator secundar de credite; 
- `ntocme[te proiectul bugetului propriu al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului 
D$mbovi]a [i contul de `ncheiere al exerci]iului bugetar, pe care le supune aviz\rii Colegiului director [i 
aprob\rii Consiliului Jude]ean D$mbovi]a; 
- elaboreaz\ [i supune aprob\rii Consiliului Jude]ean D$mbovi]a proiectul strategiei anuale, pe termen mediu 
[i lung, de restructurare, organizare [i dezvoltare a sistemului de asisten]\ social\ [i protec]ie a copilului, 
av$nd avizul Colegiului director [i al comisiei; 
- elaboreaz\ proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asisten]\ social\ [i protec]ie a drepturilor 
copilului, stadiul implement\rii strategiilor [i propunerile de m\suri pentru `mbun\t\]irea acestei activit\]i, pe 
care le prezint\ spre avizare Colegiului director [i apoi Comisiei pentru Protectia Copilului D$mbovi]a; 
- aprob\ statul de personal al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a; 
nume[te [i elibereaz\ din func]ie personalul din cadrul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  
Copilului D$mbovi]a, potrivit legii; elaboreaz\ [i propune spre aprobare Consiliului Jude]ean D$mbovi]a  
statul de func]ii al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a, av$nd avizul 
Colegiului director; 
- controleaz\ activitatea personalului din cadrul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului 
D$mbovi]a [i aplic\ sanc]iuni disciplinare acestui personal, `n condi]iile legii; 
- constat\ contraven]iile [i propune aplicarea sanc]iunilor prevazute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind 
protec]ia [i promovarea drepturilor copilului, actualizat\; 
- este vicepre[edintele Comisiei pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a [i reprezint\ direc]ia `n rela]iile cu 
aceasta; 
- asigur\ executarea hot\r$rilor Comisiei Jude]ene pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a; 
- asigur\ securitatea [i san\tatea salaria]ilor Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului 
D$mbovi]a `n toate aspectele legate de munc\; 
- asigur\ respectarea dispozi]iilor legale cu privire la durata timpului de lucru, repaosul zilnic [i s\pt\m$nal, 
concediul de odihn\, concediul f\r\ plat\, orele suplimentare sau pentru cazuri speciale; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern pentru structurile direct 
subordonate, asigura elaborarea procedurilor scrise pentru opera]iunile economice, care se comunic\ tuturor 
salaria]ilor implica]i, `n conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- organizeaza activitatea de voluntariat la nivelul institutiei; 
- particip\ la evaluarea personalului, acord$nd calificativele corespunzatoare fiec\rui criteriu, `n condi]iile 
legii; 
- `ndepline[te [i alte atribu]ii prev\zute de lege sau stabilite prin hot\r$re a Consiliului Jude]ean D$mbovi]a. 

~n exercitarea atribu]iilor ce `i revin, directorul general emite dispozi]ii. 
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Art. 12 ~n absen]a directorului general, atribu]iile acestuia sunt exercitate de c\tre unul din directorii 
generali adjunc]i, desemnat prin dispozi]ie a directorului general. Directorul general poate `mputernici [i alte 
persoane din cadrul direc]iei s\ semneze certificate sau adeverin]e eliberate de institu]ie, conform prevederilor 
legale. 

Art. 13 Colegiul director `ndepline[te urm\toarele atribu]ii principale: 
- analizeaza [i controleaz\ activitatea Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului 
D$mbovi]a; propune directorului general m\surile necesare pentru `mbun\t\]irea activit\]ilor direc]iei; 
- avizeaz\ proiectul bugetului propriu al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului 
D$mbovi]a [i contul de `ncheiere al exerci]iului bugetar; 
- avizeaz\ proiectul strategiei [i rapoartelor elaborate de directorul general al Direc]iei Generale de Asisten]\ 
Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a; avizul este consultativ; 
- propune Consiliului Jude]ean D$mbovi]a modificarea structurii organizatorice [i a regulamentului de 
organizare [i func]ionare ale Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a, 
precum [i rectificarea bugetului, `n vederea `mbun\t\]irii activit\]ii acesteia; 
- propune Consiliului Jude]ean D$mbovi]a, `nstr\inarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direc]iei Generale de 
Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a, altele dec$t bunurile imobile, prin licita]ie public\ 
organizat\ `n condi]iile legii; 
- propune Consiliului Jude]ean D$mbovi]a,  concesionarea sau `nchirierea de bunuri ori servicii de c\tre 
Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a, prin licita]ie public\ organizat\ `n 
conditiile legii; 
- `ntocme[te [i propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de func]ii, precum [i premierea [i 
sporurile care se acord\ la salariul personalului Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului 
D$mbovi]a, cu `ncadrarea `n resursele financiare alocate de Consiliul Jude]ean, `n condi]iile legii; 
- `ndepline[te [i alte atribu]ii stabilite de lege sau prin hot\r$re a Consiliului Jude]ean D$mbovi]a.  

Art. 14 Colegiul director al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a 
este compus din: director general, directorii generali adjunc]i, personalul de conducere din cadrul direc]iei, 
precum [i trei  consilieri jude]eni, propu[i de pre[edintele Consiliului Jude]ean D$mbovi]a. Pre[edintele 
Colegiului director este Secretarul jude]ului. ~n situa]ia `n care pre[edintele Colegiului director nu `si poate 
exercita atribu]iile, acestea sunt exercitate de c\tre directorul general al direc]iei. 

Art. 15 Colegiul director se `ntruneste `n sedin]a ordinar\ trimestrial, la convocarea directorului 
general, precum [i `n sedin]a extraordinar\, ori de c$te ori este necesar, la cererea  directorului general, a 
pre[edintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjunc]i. 

Art. 16 La `ntrunirile Colegiul director pot fi invita]i [i reprezentan]ii sindicatului, `n condi]iile 
prev\zute de lege. Participarea se face cu statut de observator, cu drept de opinie, dar f\r\ drept de vot. 

Art. 17 De asemenea, la `ntrunirile Colegiul director poate fi invitat [i un auditor din cadrul institu]iei, 
cu statut de observator, f\r\ drept de vot.  

Art. 18 {edin]ele Colegiului director se desf\[oara `n prezen]a a cel pu]in dou\ treimi din num\rul 
membrilor s\i [i a pre[edintelui. ~n exercitarea atribu]iilor ce-i revin Colegiul director adopt\ hot\r$ri, cu votul 
majorit\]ii membrilor prezen]i. 

Art. 19 Directorul general al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a 
este ajutat de doi directori generali adjunc]i, dintre care unul coordoneaz\ activitatea din domeniul protec]iei 
drepturilor copilului [i ale persoanelor adulte, iar unul coordoneaz\ activitatea din domeniul economic [i 
administrativ. 

Art. 20 Atribu]iile principale ale directorului general adjunct care coordoneaz\ activitatea din domeniul 
protec]iei drepturilor  copilului [i ale persoanelor adulte: 
- particip\ la elaborarea proiectelor strategiilor anuale, pe termen mediu [i lung, de organizare [i dezvoltare a 
sistemului de asisten]\ social\ [i protec]ia copilului; 
- asigur\ implementarea strategiilor `n domeniul  protec]iei drepturilor copilului[i ale persoanelor adulte; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern pentru structurile din 
subordine, elaboreaz\ proceduri scrise pentru opera]iunile economice, care se comunic\ tuturor salaria]ilor 
implica]i, `n conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- coordoneaz\ [i controleaz\ activitatea fiec\rui serviciu/birou/complex aflate `n subordonarea sa direct\; 
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- prime[te, verific\ [i repartizeaz\ coresponden]a pentru compartimentele pe care le are `n subordine [i 
informeaz\ directorul general al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a 
asupra modului de solu]ionare a solicit\rilor [i peti]iilor; 
- verific\ respectarea [i aplicarea corect\ a legilor `n cadrul serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le 
coordoneaz\; 
- ]ine sedin]e de lucru cu personalul din subordine `n vederea rezolv\rii problemelor curente; 
- propune directorului general calendarul ac]iunilor sociale derulate `n compartimentele subordonate; 
- analizeaz\ [i aprob\ rapoartele de specialitate `ntocmite de [efii de compartimente din subordine, `nainte de a 
fi supuse aprob\rii directorului general; 
- propune directorului general participarea unor salariati din subordine la programele de perfec]ionare 
profesional\; 
- `ntocme[te rapoarte de specialitate pentru ini]ierea unor m\suri de asisten]\ social\, `n cadrul 
compartimentelor pe care le coordoneaz\, pe care le supune spre aprobare directorului general; 
- asigur\ un bun circuit al informa]iilor [i documentelor `n cadrul compartimentelor aflate `n subordinea sa 
direct\; 
- particip\ la elaborarea [i `ntocmirea Regulamentului de organizare [i func]ionare, precum [i a Regumentului 
intern al institu]iei; 
- stimuleaz\ colaborarea `ntre serviciile func]ionale din cadrul institu]iei, stabilind m\suri corespunzatoare 
pentru aducerea la `ndeplinire a unor sarcini comune ale institu]iei; 
- asigur\ la cerere consultan]\ de specialitate gratuit\ privind acordarea serviciilor, m\surilor [i presta]iilor de 
protec]ie a copilului [i a persoanelor adulte; colaboreaz\ cu alte institu]ii responsabile pentru a facilita accesul 
persoanelor la aceste servicii; 
- colaboreaz\ cu celelalte compartimente pe care nu le are `n subordine, `n raport cu atribu]iile  ce-i revin; 
- coordoneaz\ activitatea de acordare a presta]iilor sociale pentru persoanele cu handicap, adul]i [i copii; 
- sprijin\ [i dezvolt\ un sistem de informare [i de consultan]a accesibil persoanelor singure, persoanelor 
v$rstnice, persoanelor cu handicap [i a oricaror persoane `n nevoie, precum [i a familiilor acestora, `n vederea 
exercit\rii tuturor drepturilor prevazute de actele normative `n vigoare; 
- actioneaz\ pentru promovarea alternativelor de tip familial la protec]ia institu]ionalizat\ a persoanelor aflate 
`n nevoie, inclusiv `ngrijirea la domiciliu; 
- colaboreaz\ cu autorit\]ile publice locale, cu institu]iile publice care au atribu]ii de asisten]a social\, cu 
organiza]iile neguvernamentale [i cu al]i reprezentan]i ai societ\]ii civile `n vederea acord\rii [i diversific\rii 
serviciilor sociale, `n func]ie de nevoile comunit\]ii locale; 
- colaboreaz\ cu consiliile comunitare consultative ca forma de sprijin `n activitatea de asisten]\ social\; 
- particip\ la intocmirea proiectelor de buget; 
- particip\ la intocmirea programului anual al achizitiilor publice [i de investitii; 
- stabileste si urmareste incadrarea in limitele standardelor de cost ale serviciilor acordate (costul minim, 
contributia beneficarilor din centrele/complexele institutiei) [i pregateste documentatia in vederea aprobarii 
acestora de catre C.J. Dambovita; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii stabilite, conform legii, de c\tre directorul general. 
 Art. 21 Atribu]iile principale ale directorului general adjunct economic: 
- r\spunde de organizarea [i conducerea contabilit\]ii, `n condi]iile legii, la nivelul institu]iei; 
- organizeaz\ [i coordoneaz\ eviden]a contabil\ a sumelor alocate de la bugetul local pentru efectuarea 
cheltuielilor institu]iei, a opera]iunilor care afecteaz\ fondurile publice sau patrimoniul institu]iei; 
- organizeaz\, `ndrum\ [i coordoneaz\ activitatea de elaborare a lucr\rilor privind `ntocmirea proiectelor de 
buget pe baza indicatorilor de calcul [i fundamentare a execu]iei bugetare, ca baza de referin]\; 
- urm\re[te stadiul execu]iei bugetare pe parcursul anului bugetar [i sprijin\ ac]iunile de rectificare a 
bugetelor `n cazul `n care acest lucru este necesar [i posibil; 
- coordoneaz\ [i acord\ asisten]\ tehnic\ pentru `ntocmirea execu]iei bugetare [i a situa]iilor financiare 
trimestriale [i anuale ale institu]iei; 
- coordoneaz\ `ntocmirea programelor de investi]ii ale DGASPC, urm\re[te stadiul de realizare al acestora [i 
informeaz\ organele de conducere asupra rezultatelor `nregistrate; 
- organizeaz\ [i coordoneaz\ opera]iunile de inventariere a patrimoniului institu]iei, valorificarea rezultatelor 
inventarierii precum [i a opera]iunilor care afecteaz\ patrimoniul; 



 7 7 

- organizeaz\ [i coordoneaz\ asigurarea gestiunii valorilor materiale, a mijloacelor b\ne[ti, a decontarilor [i 
exercit\ controlul periodic asupra gestiunilor `n vederea asigur\rii integrit\]ii patrimoniului; 
- organizeaz\ [i urm\re[te efectuarea la timp a pl\]ilor din bugetele institutiei c\tre furnizori, a decont\rilor 
cu personalul, a indemniza]iilor de sedin]\ ale membrilor comisiilor [i altor decont\ri `n conformitate cu 
reglementarile `n vigoare; 
- `ndrum\, coordoneaz\ [i controleaz\ activit\]ile legate de preg\tirea, efectuarea [i urm\rirea achizi]iilor 
publice; 
- r\spunde de organizarea [i conducerea angaj\rii, lichid\rii, ordonan]\rii [i pl\tii cheltuielilor `n limita 
creditelor bugetare aprobate precum [i de organizarea, conducerea eviden]ei [i raportarea angajamentelor 
bugetare [i legale, `n conformitate cu prevederile OMFP nr. 1792/2002; 
- r\spunde de organizarea [i exercitarea controlului financiar preventiv, `n conformitate cu prevederile OMFP 
nr. 522/2003, actualizat; 
- particip\ la elaborarea Regulamentului de organizare [i func]ionare, precum [i a Regulamentului intern al 
institu]iei; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern pentru structurile din 
subordine, elaboreaz\ proceduri scrise pentru opera]iunile economice, care se comunic\ tuturor salaria]ilor 
implica]i, `n conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- coordoneaza si controleaz\ activitatea fiecarui serviciu/birou aflate `n subordonarea sa direct\; 
- prime[te, verific\ [i repartizeaz\ coresponden]a pentru compartimentele pe care le are `n subordine [i 
informeaz\ directorul general al Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a 
asupra modului de solu]ionare a solicit\rilor [i peti]iilor; 
- verific\ respectarea [i aplicarea corect\ a legilor `n cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordoneaz\; 
- ]ine [edin]e de lucru cu personalul din subordine `n vederea rezolv\rii problemelor curente; 
- analizeaz\, [i aprob\ rapoartele de specialitate `ntocmite de [efii de compartimente din subordine, `nainte de 
a fi supuse aprob\rii directorului general; 
- propune directorului general participarea unor salaria]i din subordine la programele de perfec]ionare 
profesional\; 
- asigur\ un bun circuit al informa]iilor [i documentelor `n cadrul compartimentelor aflate `n subordinea sa 
directa; 
- colaboreaz\ cu celelalte compartimente din cadrul institu]iei [i cu alte autorit\]i publice `n domeniul 
specific; 
- stabileste si urmareste incadrarea in limitele standardelor de cost ale serviciilor acordate (costul minim, 
contributia beneficarilor din centrele/complexele institutiei) si pregateste documentatia in vederea aprobarii 
acestora de catre C.J. Dambovita; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii, stabilite conform legii, de c\tre directorul general. 
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CAPITOLUL IV 
COMPARTIMENTE FUNC}IONALE {I SPECIFICE 

 
 
Art. 22 Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a are urm\toarea 

structura organizatoric\: 
1. Serviciul evaluare complex\ a copilului 
2. Serviciul adop]ii  
3. Secretariatul Comisiei pentru Protec]ia Copilului 
4. Serviciul management de caz pentru copii  
5. Serviciul management de caz pentru asisten]ii maternali profesioni[ti  
6. Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale 
7. Centrul pentru prevenirea abuzului, neglij\rii [i exploat\rii  
8. Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului 
9. Centrul de consiliere pentru parin]i [i copiii care beneficiaz\ de o masur\ de protec]ie special\ 
10. Complexul de recuperare [i reabilitare pentru copii cu handicap Targovi[te: 
      - Echipa mobil\ pentru copii cu handicap 
      - Centrul de recuperare [i reabilitare pentru copilul cu handicap 
11. Complexul de Servicii Sociale Targoviste: 

  - Centrul de orientare, supraveghere [i sprijin a reintegr\rii copilului care a s\v$r[it o fapt\ penala [i nu 
r\spunde penal 

 - Centrul reziden]ial de reabilitare comportamental\ pentru b\ie]i 
 - Centrul de consiliere pentru familie [i copilul care a s\v$r[it o fapt\ penal\ [i nu r\spunde penal 

12. Complexul de Servicii Sociale T$rgovi[te „Casa Soarelui” 
    - Centrul de primire `n regim de urgen]\  pentru copilul abuzat, neglijat [i exploatat T$rgovi[te  
    - Centrul  maternal  
    - Serviciul de integrare [i reintegrare a copiilor de la AMP `n familie 
13. Complexul de Servicii Sociale T$rgovi[te „Floare de Col]”: 
    - Centrul reziden]ial pentru copii cu dizabilit\]i: apartamente, case, module de tip familial 
    - Centrul reziden]ial pentru copii: apartamente, case, module de tip familial 
    - Centrul de tranzit pentru tineri  
    - Centrul  de plasament de tip familial (respiro) 

- Centrul reziden]ial de reabilitare comportamental\ pentru fete 
14. Complexul de Servicii Sociale G\e[ti: 
    - Centrul de plasament pentru copii cu dizabilit\]i 
    - Centrul de zi pentru copii cu dizabilit\]i 
    - Centrul de primire `n regim de urgen]\ pentru copilul cu handicap sever 
    - Centrul de recuperare pentru victimele violen]ei `n familie    
15. Centrul de informare [i consiliere pentru persoane adulte `n dificultate 
16. Centrul de orientare [i formare profesionala [i de preg\tire pentru via]\ independent\  
17. Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Sperantei” Pucioasa: 

- Centrul de criza pentru adul]i 
       - Serviciul Locuinte protejate 
       - Centrul de zi 
18. Centrul de `ngrijire [i asisten]\ Pucioasa 

 - Compartimentul medico-sanitar [i auxiliar 
 - Compartimentul administrativ 

19. Centrul de Servicii Comunitare „Sfantul Andrei” Gura-Ocnitei: 
       - Serviciul Locuinte protejate 
       - Centrul de zi  „Anca” 
20. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap 
21. Serviciul Evaluare complexa a persoanelor adulte 
22. Biroul presta]ii sociale pentru persoanele cu handicap 
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23. Serviciul Financiar - Salarizare 
24. Serviciul Buget - Contabilitate 
25. Biroul Achizi]ii publice 
26. Compartimentul Informatic\ 
27. Biroul strategii, programe, proiecte 
28. Serviciul Resurse Umane 
29. Biroul Juridic – Contencios 
30. Biroul monitorizare [i rela]ii publice 
31. Compartimentul de Audit Public Intern  
32. Biroul patrimoniu, s\n\tatea [i securitatea muncii, PSI [i protec]ie civil\  

Art. 23 Sistemul rela]ional `ntre compartimente, `ntre acestea [i conducerea Direc]iei Generale de 
Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a, precum [i `ntre direc]ie [i Consiliul Jude]ean D$mbovi]a 
este reprezentat `n organigrama  institu]iei. 
 Art. 24 Informarea salaria]ilor Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a 
se face pe baza sistemului ierarhic, prin comunicare direct\ [i/sau `n analizele s\pt\m$nale de lucru organizate 
la nivelul direc]iei cu [efii de compartimente, precum [i prin re]eaua computerizat\ a institu]iei. 
 

Art. 25 Atribu]iile compartimentelor specifice `n domeniul protec]iei drepturilor copilului: 
1. Serviciul evaluare complex\ a copilului are urm\toarele atribu]ii principale: 

- identific\ copiii cu dizabilit\]i [i dificult\]i de `nv\]are [i adaptare socio-[colar\, care necesit\ `ncadrarea `ntr-
un grad de handicap [i orientare [colar\/profesional\, `n urma solicit\rilor directe, a referirilor din partea 
speciali[tilor care vin `n contact cu copiii cu dizabilit\]i [i a sesiz\rilor din oficiu; 
- verific\ `ndeplinirea condi]iilor privind `ncadrarea copilului `ntr-un grad de handicap [i orientarea 
[colar\/profesional\ a acestuia; 
- `n situa]ii excep]ionale, efectueaz\ evaluarea complex\ a copilului sau componente ale acesteia la sediul 
serviciului sau la domiciliul copilului; 
- `ntocme[te raportul de evaluare complex\ [i planul de recuperare a copilului cu dizabilit\]i; 
- propune Comisiei pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a `ncadrarea copilului `ntr-un grad de handicap [i 
orientarea [colar\/profesional\; aceste propuneri se fac at$t `n baza raportului de evaluare complex\, cat [i prin 
aplicarea orient\rilor de `ncadrare `ntr-un grad de handicap, respectiv a celor de orientare [colar\/profesional\; 
- `ntocme[te `n condi]iile legii planul individualizat de protec]ie pentru copilul cu dizabilit\]i; 
- urm\re[te realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilit\]i, respectiv a planului individualizat de 
protec]ie aprobat de Comisie pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a; 
- efectueaz\ reevaluare anual\ a condi]iilor privind `ncadrarea copilului `ntr-un grad de handicap, la cererea 
p\rintelui sau a reprezentantului legal, formulat\ cu cel pu]in treizeci de zile `nainte de expirarea termenului de 
valabilitate a certificatului; cererea de reevaluare poate fi formulat\ [i `nainte de expirarea acestui termen, dac\ 
s-au schimbat condi]iile pentru care s-a eliberat certificatul de `ncadrare `ntr-un grad de handicap; la cererea de 
reevaluare se anexeaz\ documentele prev\zute de legisla]ia in vigoare; 
- comunic\ `n scris p\rin]ilor sau reprezentantului legal data stabilit\ pentru reevaluare; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- efectueaz\ reevaluarea pe ciclu [colar a condi]iilor privind orientarea [colar\/profesional\ a copiilor cu 
dizabilit\]i, la cererea p\rintelui/reprezentantului legal ori a comisiei interne de evaluare continu\; cererea este 
formulat\ cu cel putin 30 de zile `nainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau `n situa]ia `n 
care se constat\ schimbarea condi]iilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiz\ sau orientare 
[colar\/profesional\. 

2. Serviciul adoptii are urm\toarele atribu]ii principale: 
- identific\ copiii pentru care instan]\ a admis deschiderea procedurii de adop]ie, `n scopul realiz\rii  
procesului de potrivire cu persoanele/familiile adoptatoare; 
- realizeaz\ evaluarea social\, `n termen de 60 de zile, a familiilor care au solicitat eliberarea atestatului de 
familii adoptatoare; 
- realizeaz\ consilierea [i evaluarea psihologic\ a familiilor care au solicitat eliberarea atestatului de familii 
adoptatoare; 
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- realizeaz\ anchete sociale la domiciliul solicitan]ilor; interviuri cu solicitan]ii [i rudele acestora, concretizate 
`n rapoarte de evaluare; 
- `ntocme[te programa cursurilor de preg\tire [i consiliere a familiilor/persoanelor `n vederea form\rii 
abilit\]ilor parentale [i asumare a rolului de p\rinte; 
- organizeaz\ cursurile de pregatire [i consiliere a persoanelor/ familiilor aflate `n perioada evalu\rii, `n scopul 
dob$ndirii de c\tre acestea a abilit\]ilor parentale [i de asumare `n cunostin]\ de cauza a rolului de p\rinte; 
- informeaz\ p\rintii copilului [i familia extins\ a acestuia cu privire la efectele adop]iei, desf\[urarea 
procedurilor de adop]ie [i etapele `n care ei sunt implica]i; 
- informeaz\ p\rin]ii copilului asupra consecin]elor [i efectelor adop]iei, `n special asupra `ncet\rii leg\turilor 
de rudenie cu copilul; 
- realizeaz\ procesul de potrivire teoretic\ [i practic\ dintre copil – familie adoptatoare, respectand etapele care 
vizeaz\ mediul de via]\ al copilului, mediul de via]\ al familiei/persoanei adoptatoare [i un mediu de via]\ 
neutru, `n scopul constat\rii compatibilit\]ii acestora; 
- `ntocme[te raportul final `n care se consemneaz\ rezultatul procesului de potrivire dintre copil – familie 
adoptatoare, constatarea compatibilit\]ii sau incompatibilit\]ii [i propunerea viz$nd sesizarea instan]ei 
judecatore[ti pentru `ncredin]area copilului `n vederea adop]iei; 
- efectueaz\ vizite bilunare concretizate `n rapoarte privind garan]iile morale [i materiale ale adoptatorilor [i 
evolu]ia copilului `ncredin]at `n vederea adop]iei, `n perioada de 3 luni p$na la `ncuviin]area adop]iei de c\tre 
instan]a judec\toreasc\; 
- `ntocme[te raportul final referitor la evolu]ia rela]iilor dintre copil [i persoana/familie adoptatoare, care se 
transmite instan]ei judec\tore[ti competente s\ `ncuviin]eze adop]ia; 
- realizeaz\ consilierea copilului si pregatirea acestuia pentru incredin]area in vederea adoptiei; 
- asigur\ consiliere de specialitate familiilor adoptatoare c\rora li s-a `ncredin]at un copil `n vederea adop]iei; 
- realizeaz\ evaluarea psihosocial\ [i asigur\ consiliere copiilor `ncredin]a]i `n vederea adop]iei [i postadop]ie; 
- ]ine eviden]a copiilor adoptabili [i transmite la O.R.A. lucr\rile solicitate; 
- execut\ lucr\ri solicitate de A.N.P.D.C. [i O.R.A.; 
- realizeaz\ rapoartele trimestriale care consemneaz\ evolu]ia copilului adoptat [i a rela]iilor dintre acesta [i 
p\rin]ii adoptatori pe o perioada de 2 ani, dup\ ce hotar$rea instan]ei judec\tore[ti prin care a fost `ncuviin]ata 
adop]ia a r\mas irevocabil\; 
- `nainteaz\ Instan]ei de judecat\ dosarele privind deschiderea procedurii adop]iei na]ionale, a `ncredin]\rii `n 
vederea adop]iei sau a `ncuviin]\rii adop]iei na]ionale; 
- reprezint\ [i ap\r\ interesele familiilor adoptatoare [i copiilor adoptabili `n fa]a Instan]elor de judecat\, `n 
vederea finaliz\rii adop]iilor na]ionale; 
- efectueaz\ procedurile legale `n vederea definitiv\rii hotar$rilor judec\tore[ti de adop]ie; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 

3. Secretariatul Comisiei pentru Protec]ia Copilului are urm\toarele atribu]ii principale: 
- convocarea membrilor la sedin]ele Comisiei pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a; 
- `nregistr\ri cita]ii `n Registrul de cita]ii; 
- `nregistr\ri adrese diverse `n Registrul de intrare – ie[ire; 
- `nregistr\ri dosare [i hot\r$ri `n Registrele de eviden]\ ale acestora; 
- redactarea, tehnoredactarea, listarea hotar$rilor; 
- redactarea, tehnoredactarea, listarea Certificatelor de `ncadrare `ntr-o categorie de persoane cu handicap 
(CH); 
- redactarea, tehnoredactarea, listarea Certificatelor de expertiz\ [i orientare [colar\ (CO); 
- redactarea, tehnoredactarea, listarea situa]iilor cerute de forurile ierarhice superioare [i alte institu]ii; 
- `nregistr\ri hot\r$ri `n Opis; 
- `nregistr\ri hot\r$ri ale copiilor cu dizabilit\]i `n Opis; 
- `nregistrarea planului copilului cu dizabilit\]i `n Registru; 
- redactarea, tehnoredactarea, listarea adresei de `naintare [i a borderoului cu hotar$ri pentru DDFSS; 
- completarea adreselor de `naintare ale hot\r$rilor transmise `n teritoriu; 
- completarea borderourilor de `naintare a dosarelor c\tre celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. 
D$mbovi]a; 
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- asigur\ colaborarea interjude]ean\ cu serviciile publice specializate [i Comisia pentru Protec]ia Copilului 
D$mbovi]a; 
- contribuie la aplicarea reformei sistemului de protec]ie a copilului; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaz\ cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C D$mbovi]a. 

4. Serviciul management de caz pentru copii are urm\toarele atribu]ii principale: 
- coordoneaz\ eforturile, demersurile [i activit\]ile de asisten]\ social\ [i protec]ie special\ desf\[urate în 
interesul superior al copilului cu m\sur\ de protec]ie special\; 
- asigur\ o interven]ie multidisciplinar\ [i interinstitu]ional\ organizat\, riguroas\, eficient\ [i coerent\ pentru 
copil, familie/reprezentant legal [i alte persoane importante pentru copil; 
- elaboreaz\ PIP/ celelalte planuri, instrumente de lucru, documente etc. prev\zute în legisla]ie [i alc\tuie[te 
echipa multidisciplinar\ [i, dup\ caz, interinstitu]ional\, [i organizeaz\ întâlnirile cu echipa, precum [i cele 
individuale cu profesioni[tii implica]i în rezolvarea cazului; 
- asigur\ colaborarea [i implicarea activ\ a familiei/ reprezentantului legal [i a copilului, [i îi sprijin\ pe ace[tia 
în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz (de ex. organizarea de întâlniri 
periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emo]ional, consiliere); 
- asigur\ comunicarea între toate p\r]ile implicate în rezolvarea cazului; 
- asigur\ respectarea etapelor managementului de caz; 
- întocme[te [i reactualizeaz\ dosarul copilului; `l prezint\, dup\ caz, Comisiei pentru Protec]ia Copilului 
D$mbovi]a;  
-  coordoneaz\ metodologic responsabilii de caz prevenire; 
- comunic\, cu avizul superiorului ierarhic, la SEI, cazurile pentru care a fost luat\ decizia de închidere. 
- prezint\ periodic conducerii DGASPC D$mbovi]a rapoarte [i inform\ri cu privire la situa]ia activit\]ii `n 
domeniul protec]iei drepturilor copilului [i face propuneri pentru `mbun\t\]irea activit\]ii `n domeniu; 
- colaboreaz\ cu celelalte direc]ii de asisten]\ social\ [i protec]ia copilului din ]ar\; 
-  colaboreaza cu Serviciul management de caz pentru asistentii maternali profesionisti; 
- comunic\, cu avizul superiorului ierarhic, la Serviciul management de caz pentru asistentii maternali 
profesionisti, cazurile pentru care a fost luat\ decizia de închidere; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaz\ cu celelalte servicii din cadrul DGASPC  D$mbovi]a pentru `ndeplinirea corespunz\toare a 
atribu]iilor serviciului. 

5. Serviciul management de caz pentru asisten]ii maternali profesioni[ti are urm\toarele atribu]ii 
principale: 
- coordoneaz\ eforturile, demersurile [i activit\]ile de asisten]\ social\ [i protec]ie special\ desf\[urate în 
interesul superior al asistentului maternal profesionist; 
- elaboreaz\ instrumentele de lucru prev\zute în legisla]ie [i alc\tuie[te echipa multidisciplinar\ [i, dup\ caz, 
interinstitu]ional\, [i organizeaz\ întâlnirile cu echipa, precum [i cele individuale cu profesioni[tii implica]i în 
rezolvarea cazului; 
- asigur\ colaborarea [i implicarea activ\ a familiei/ reprezentantului legal [i a asistentului maternal 
profesionist, [i îi sprijin\ pe ace[tia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz 
(de ex. organizarea de întâlniri periodice sau la solicitarea acestora, acompaniere, sprijin emo]ional, 
consiliere); 
- asigur\ comunicarea între toate p\r]ile implicate în rezolvarea cazului; 
- asigur\ respectarea etapelor managementului de caz; 
- întocme[te [i reactualizeaz\ dosarul asistentului maternal profesionist; 
-  colaboreaza cu Serviciul management de caz pentru copii; 
- comunic\, cu avizul superiorului ierarhic, la Serviciul management de caz pentru copii, cazurile pentru care a 
fost luat\ decizia de închidere. 
- identific\ [i evalueaz\ capacitatea solicitan]ilor `n vederea atest\rii ca AMP, `n condi]iile legii; 
- preg\te[te persoanele care pot deveni asisten]i maternali profesioni[ti, `n condi]iile legii; 
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- organizeaz\ cursuri de formare ini]ial\ a asisten]ilor maternali profesioni[ti [i elibereaz\ certificate de 
absolvire; 
- `ntocme[te [i instrumenteaz\ dosarele de atestare a asisten]ilor maternali profesioni[ti; 
- `ntocme[te [i prezint\ Comisiei pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a raportul de anchet\ psihosocial\ 
privind evaluarea  capacit\]ii de a deveni asistent maternal profesionist; 
- propune Comisiei pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a admiterea sau respingerea cererii de atestare ca 
asistent maternal profesionist; 
- sprijin\ [i monitorizeaz\ activitatea AMP, asigur$ndu-se c\ acesta este informat `n scris, accept\, `n]elege [i 
ac]ioneaz\  `n conformitate cu standardele, procedurile  [i metodologia promovate; 
- prezint\ asistentului maternal profesionist, `nainte de plasarea copilului la acesta,  standardele, procedurile [i 
oricare alte instruc]iuni referitoare la `ngrijirea copilului, asigur$ndu-se c\ acestea au fost `n]elese; 
- particip\ la procesul de potrivire a copilului cu AMP , prezent$nd abilit\]ile [i competen]ele AMP; 
- furnizeaz\ `n scris c\tre AMP informa]iile privind procedurile ce vor fi urmate `n cazul suspiciunilor de abuz, 
neglijare sau al oric\rei alte pl$ngeri f\cute `mpotriva lui, precum [i asupra sprijinului disponibil `n astfel de 
situa]ii; 
- identific\ nevoile de preg\tire [i poten]ialul fiec\rui AMP, precum [i ale membrilor familiei acestuia; 
- evalueaz\ anual activitatea fiec\rui AMP, conform standardelor; 
- `ntocme[te [i instrumenteaz\ dosarele pentru re`nnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent 
maternal profesionist, `n condi]iile legii; 
- `ntocme[te borderouri lunare privind drepturile b\ne[ti ale copiilor de la AMP, conform Legii nr. 326/2003; 
- verific\ [i centralizeaz\ documentele justificative depuse de asisten]ii maternali pentru drepturile bane[ti 
primite pentru copiii afla]i in plasament; 
- colaboreaz\ cu institu]ii guvernamentale [i neguvernamentale din domeniul protec]iei copilului `n vederea 
`ndeplinirii atribu]iilor ce `i revin; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaz\ cu celelalte servicii din cadrul DGASPC  D$mbovi]a pentru `ndeplinirea corespunz\toare a 
atribu]iilor serviciului. 

6. Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale are urm\toarele atribu]ii principale: 
-  eficientizarea proceselor de organizare [i func]ionare intern\ a serviciilor sociale conform Standardelor 
minime obligatorii; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern pentru serviciile sociale, `n 
conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- se `ngrije[te de întocmirea documentelor necesare în vederea acreditarii si licentierii serviciilor sociale 
specializate [i urmareste respectarea termenelor acestora; 
- `ntocmeste documentele necesare pentru obtinerea avizelor, aprob\rilor, autorizatiilor de func]ionare a 
structurilor specilizate, urm\rind respectarea termenelor legale, [i colaboreaza cu Biroul achizitii publice in 
vederea obtinerii acestora; 
- stabile[te `mpreun\ cu coordonatorii serviciilor sociale metodologiile [i procedurile de lucru caracteristice 
fiec\rui tip de serviciu pe care le aduce la cuno[tin]a salaria]ilor implica]i; 
- verific\ respectarea prevederilor SMO corespunz\toare serviciilor respective [i ale ghidurilor metodologice 
aferente; 
- se asigur\ c\ metodologiile [i procedurile de lucru sunt re-evaluate periodic [i, dup\ caz, revizuite, `n func]ie 
de cel pu]in urm\torii factori: nevoile comunit\]ii, dinamica serviciilor, apari]ia modific\rilor legislative `n 
domeniu [i propunerile f\cute de personalul de specialitate; 
- desf\[oar\ `mpreun\ cu coordonatorii serviciilor sociale activit\]i de supervizare intern\ `n vederea 
func]ion\rii serviciilor la un randament optim; 
- sprijin\ metodologic activitatea de asisten]\ social\ din cadrul OPA cu care direc]ia are contracte de 
colaborare; 
- asigur\ consilierea, informarea [i monitorizarea persoanelor victime ale violen]ei `n familie. 
- verific\ respectarea standardelor minime obligatorii de organizare [i func]ionare ale structurilor de 
specialitate din cadrul institu]iei; 



 13 13 

- ia m\suri pentru aducerea la îndeplinire, respectiv implementarea, sarcinilor/m\surilor stabilite de organele 
abilitate în urma efectu\rii unor controale externe, în cadrul structurilor de specialitate ale institu]iei; 
- urm\re[te [i sprijin\ realizarea obiectivelor prev\zute în strategia jude]ean\ de asisten]\ social\; 
- controleaz\ modul de aplicare a strategiilor [i de îndeplinire a sarcinilor de serviciu specifice fiec\rui serviciu 
social; 
- controleaz\, din dispozi]ia directorului general, sesiz\rile privind nerespectarea prevederilor legale cu privire 
la activit\]ile din centrele/complexele institu]iei;  
- verific\ legalitatea drepturilor stabilite pentru persoanele cu handicap [i modul de acordare a presta]iilor 
sociale; 
- verific\ corectitudinea documentelor elaborate de c\tre structurile de specialitate ale institu]iei; 
- r\spunde de existen]a tuturor avizelor, autoriza]iilor, tuturor documentelor necesare pentru func]ionarea 
legal\ a centrelor/complexelor din cadrul institu]iei; 
- verific\ sesiz\rile cu privire la înc\lcarea normelor legale [i a regulamentelor de func]ionare în activit\]ile de 
asisten]\ social\, de c\tre personalul asistat din centrele de plasament, [i/sau de c\tre personalul angajat; 
- din dispozi]ia directorului general, controleaz\ legalitatea încadr\rii persoanelor indiferent de vârsta acestora, 
în diferite grade de handicap de c\tre Comisiile de expertiz\ medical\. 

7. Centrul pentru prevenirea abuzului, neglij\rii [i exploat\rii are urm\toarele atribu]ii principale: 
- implementeaz\, prin activit\]ile desf\[urate, obiectivele cuprinse `n strategia na]ional\ [i cea jude]ean\ 
privind protec]ia copilului; 
- colaboreaz\ cu celelalte compartimente de specialitate din cadrul direc]iei; 
- colaboreaz\ cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor [i ale celorlalte organe centrale ale 
administra]iei publice din jude], `n vederea identific\rii situa]iilor deosebite care apar `n activitatea de protec]ie 
a copilului; 
- colaboreaz\ cu re]eaua de asisten]\ social\ de la nivelul prim\riilor din jude]; 
- prime[te spre solutionare cazurile de copii victime ale abuzului, neglij\rii, exploat\rii, care nu necesit\ 
interven]ie `n regim de urgen]\, precum [i cele referitoare la copii victime ale traficului sau migra]iei, cele 
referitoare la copiii afla]i f\r\ `nso]itori pe teritoriul altor state sau cei care solicit\ ob]inerea statutului de 
refugiat; 
- `ntocme[te, implementeaz\ [i monitorizeaz\ planul personalizat de consiliere sau, dupa caz, programul de 
interventie specifica pentru reabilitare [i/sau reintegrare social\ pe baza evaluarilor psiho-sociale anterioare; 
- desfasoara [edin]e de consiliere individual\ sau de grup prevazute `n planul personalizat de consiliere/planul 
de interventie specifica pentru reabilitare [i/sau reintegrare social\ pentru copilul victim\ a abuzului, neglij\rii, 
traficului sau migra]iei [i organizeaz\ [edin]e periodice de consiliere psihocomportamental\ individual\ sau de 
grup cu ace[tia [i cu abuzatorii `n vederea prevenirii recuren]ei abuzului; 
- efectueaz\, `n termen de maxim 20 de zile, ancheta social\ [i `ntocme[te planul individual referitor la 
preg\tirea reintegr\rii sociale a copilului victim\ a traficului sau exploat\rii, conform cadrului legal stabilit; 
- asigur\ primirea, reprezentarea [i `nso]irea copilului repatriat, `n cazul `n care familia acestuia nu este 
prezent\ la punctul de trecere a frontierei; in acest sens desemneaz\ un responsabil care s\ `l conduc\ pe acesta 
la domiciliul s\u ori la centrul specializat pentru primirea copiilor ne`nso]i]i sau victime ale traficului din 
jude], sau daca acesta nu este cunoscut, din jude]ul `n care se afl\ punctul de trecere a frontierei; `ntreprinde 
toate demersurile necesare reintegrarii acestuia `n familie; 
- asigur\ monitorizarea cazurilor copiilor repatria]i, pentru o perioad\ de cel pu]in 6 luni de la repatriere; `n 
acest sens va `ntocmi rapoarte o data la fiecare dou\ luni, pe care le va transmite ANPDC; 
- asigur\ sus]inerea intereselor copilului ne`nso]it de c\tre p\rin]i sau de un alt reprezentant legal aflat `n 
situa]ia `n care solicit\ statutul de refugiat, pe parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat `n 
condi]iile legii; `n acest sens desemneaz\ o persoana cu studii superioare juridice sau de asisten]\ social\ din 
cadrul personalului compartimentului, care s\ sus]in\ drepturile copilului [i s\ participe, al\turi de acesta, la 
`ntreaga procedur\ de acordare a statutului de refugiat; 

- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 
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8. Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului are urm\toarele 

atribu]ii principale: 
- implementeaz\ prin activt\]ile desf\[urate, obiectivele cuprinse `n strategia na]ional\ [i cea jude]ean\ privind 
protec]ia copilului; 
- colaboreaz\ cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor [i ale celorlalte organe centrale ale 
administra]iei publice din jude], `n vederea identific\rii situa]iilor deosebite care apar `n activitatea de protec]ie 
a drepturilor copilului; 
- colaboreaz\ cu re]eaua de asisten]\ social\ de la nivelul prim\riilor din jude]; 
- coordoneaz\ activitatea “Telefonului Copilului” [i a « Echipei  Mobile »; 
- prime[te semnal\rile cu privire la situa]iile de abuz, neglijare [i exploatare a copilului, asigur\ consilierea 
telefonic\ `n aceste situa]ii [i intervine prompt `n  cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile; 
- dezvolt\ activit\]i de informare [i promovare a serviciilor oferite `n interesul superior al copiilor expusi la 
abuz, neglijare [i exploatare; 
- realizeaz\ materiale promo]ionale (pliante, flutura[i, brosuri), pentru  copii, p\rin]i, profesioni[ti [i al]i 
membrii ai comunit\]ii, care con]in informa]ii relevante despre rolul sau `n comunitate, accesarea [i modul de 
func]ionare. Telefonul Copilului sprijin\ realizarea anual\ de campanii de informare [i educare a comunit\]ii 
cu privire la problema abuzului, neglij\rii [i exploat\rii copilului; 
- editeaz\ rapoarte statistice [i public\ date relevante `n mass-media, `n mod periodic; 
- ofer\ beneficiarilor informa]ii adecvate nevoilor lor, consiliere pentru dep\[irea situa]iilor de criz\, suport 
emo]ional [i informa]ional, `n condi]ii de confiden]ialitate, precum [i recomand\ri potrivite solu]ion\rii 
situa]iilor `n care se afl\;  
- evalueaz\ nevoile imediate ale beneficiarului [i poten]ialul de risc privind expunerea acestuia la abuz, 
neglijare [i exploatare; 
- `nregistreaz\ [i monitorizeaz\ apelurile `n documentele serviciului: fi[a de convorbire, fi[a pentru apeluri 
mute/gresite, codurile pentru fi[a de convorbire, registrul de mesaje [i fi[a de semnalare obligatorie [i evaluare 
a situa]iilor  de abuz, neglijare [i exploatare; 
- completeaz\ fi[a de convorbire telefonic\ `ncearcand s\ ob]in\ toate informa]iile cu privire la copil [i situa]ia 
acestuia, evalu$nd nevoile imediate ale beneficiarului c$t [i poten]ialul de risc privind expunerea copilului la 
abuz, neglijare [i exploatare;  
- completeaz\ `n fi[a de convorbire telefonic\ informa]ii cu privire la identitatea apelantului, data [i ora la care 
s-a primit apelul telefonic, durata apelului [i identitatea consilierului. Fi[a mai trebuie s\ cuprind\ informa]ii 
despre natura problemei, din punctul de vedere al apelantului, precum [i alte informa]ii semnificative pentru 
consilier. Consilierii Telefonului copilului au obliga]ia s\ cuantifice [i apelurile gre[ite sau mute; 
- ]ine o baza de date cu informa]ii utile despre serviciile comunitare pentru copil [i familie din cel pu]in 
urm\toarele domenii: social (inclusiv protec]ia copilului [i protec]ia persoanelor cu dizabilit\]i), medical, 
educa]ional,  poli]ie, justi]ie; 
- respect\ anonimatul [i confiden]ialitatea convorbirilor; 
- `n cadrul serviciului func]ioneaz\ [i o echipa mobil\ care ac]ioneaz\ conform unei metodologii `ntocmit\ pe 
baza ghidului metodologic pentru interven]ie `n situa]ii de abuz, neglijare [i exploatare. Echipa mobil\ preia [i 
finalizeaz\ dosarele instrumentate de c\tre alte compartimente ale direc]iei cu propuneri clare de preluare `n 
regim de urgen]\; 
- colaboreaz\ cu celelalte servicii ale D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, pentru instrumentarea dosarelor; 
- prime[te si solu]ioneaz\ conform prevederilor legale specifice, sesiz\rile telefonice/scrise din partea 
unit\]ilor medicale in cazurile referitoare la copiii par\si]i de parin]i in unit\]ile sanitare de pe raza jude]ului; 
- `ntocme[te dispozi]ia de plasament `n regim de urgen]\; 
- `ntreprinde demersurile necesare pentru clarificarea situa]iei juridice a cazurilor de copii p\r\si]i `n unit\]ile 
sanitare din jude] [i care necesit\ o m\sura de protec]ie special\; 
- asigur\ preluarea, `nregistrarea, verificarea [i repartizarea unitara a fiec\rei solicit\ri primite, asigur$nd astfel 
intrarea `n sistemul de asisten]\ social\ (Intake) dar [i referirea cazului c\tre alte sisteme conexe (sanitar, de 
justi]ie, etc) atunci c$nd situa]ia semnalat\ este confirmat\ dar cazul este de competen]a altui sistem. Intake-ul 
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func]ioneaz\ pe baza unor norme interne `n care sunt prezentate informa]ii clare privind misiunea lui, 
programul de lucru [i asigurarea confiden]ialit\]ii; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

9. Centrul de consiliere pentru parin]i [i copiii care beneficiaz\ de o masur\ de protec]ie special\ are 
urm\toarele atribu]ii principale: 
- deruleaz\ activit\]i de informare [i promovare a serviciilor oferite [i stabile[te rela]ii de colaborare cu 
comunitatea; 
- mediaz\ rela]ia dintre copil, familia acestuia [i persoana de referin]\ din mediul sau de via]\; 
- mediaz\ rela]ia dintre copil [i familia acestuia, pe de o parte, [i diferite institu]ii cu responsabilit\]i pe 
domeniul social, pe de alta parte; 
- contacteaz\ periodic reprezentan]ii institu]iilor publice [i private investite cu responsabilit\]i `n domeniul 
protec]iei copilului `n scopul cre[terii accesului membrilor comunit\]ilor locale la serviciile oferite de c\tre 
echipa serviciului; 
- identific\ `n comunitate servicii adecvate pentru copii (servicii complementare de s\n\tate, socializare) [i 
familie, facilit$ndu-le accesul la acestea; 
- elaboreaz\ programul de interven]ie specific\ pentru reintegrare/integrare `n familie pentru fiecare copil 
aflat `n eviden]a serviciului; 
- asigur\ continuitatea asisten]ei oferite copilului prin valorificarea tuturor informa]iilor referitoare la istoricul 
copilului [i a altor documente legate de evolu]ia sa; 
- sprijin\ copilul [i familia pentru refacerea/men]inerea/consolidarea rela]iilor copil – familie; 
- furnizeaz\ sau asigur\ servicii de consiliere psihologic\, social\, juridic\, educa]ional\ sau orice alte servicii 
pentru copil [i familie corespunz\tor nevoilor acestora ante [i post-integrare/reintegrare, `n vederea 
men]inerii unor rela]ii durabile copil-familie. 
- asigur\ p\rin]ilor consiliere [i sprijin; 
- dezvolt\ programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale p\rin]ilor [i a violen]ei în 
familie; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, dup\ caz, în planul individualizat de 
protec]ie;  
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

10. Complexul de recuperare [i reabilitare pentru copii cu handicap Targovi[te are urm\toarele atribu]ii 
principale: 

(10.1.) Echipa mobil\ pentru copii cu handicap: 
- evaluare specifică a cazului şi planificarea intervenţiei de către specialiştii echipei mobile;  

- întâlniri de intercunoaştere şi de stabilire a unei relaţii de încredere şi cooperare cu copilul şi familia sa; 

- informarea corectă a familiei cu privire la potenţialul real de recuperare;  

- furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copilul cu dizabilităţi şi familia sa; 

- desfăşoară activităţi de recuperare şi reabilitare, de informare şi consiliere la domiciliu; 
- kinetoterapie [i masaj; 
- fizioterapie; 
- logopedie; 
- terapii prin înv\]are – dezvoltarea func]iilor cognitive, dezvoltarea abilit\]ilor de autocontrol, dezvoltarea 
autonomiei personale; 
- terapie ocupa]ional\;  
- diverse forme de psihoterapie;  
- consiliere psihologic\ acordat\ copilului [i familiei;  
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- consiliere psiho-social\ (informa]ii cu privire la demersurile necesare  pentru ob]inerea actelor de identitate,  
informa]ii cu privire la diferitele tipuri de presta]ii de care pot beneficia [i modul de ob]inere a acestora, 
reliefarea rolului persoanei cu atribu]ii în domeniul asisten]ei sociale, a asistentei comunitare [i optimizarea 
rela]iei cu acestea; 
- monitorizarea periodică a progreselor realizate, a deciziilor şi intervenţiilor specializate; 

- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

(10.2.) Centrul de recuperare [i reabilitare pentru copilul cu handicap: 
- furnizeaz\ servicii specializate de recuperare si reabilitare de tipul: psihoterapie (diverse forme), terapie prin 
invatare (dezvoltarea functiilor cognitive, dezvoltarea abilitatilor de autocontrol, dezvoltarea autonomiei 
personale), terapie ocupationala, logopedie, hidroterapie, kinetoterapie, masaj,  consiliere psihologica copii si 
familii, consiliere psiho-sociala, consiliere vocationala; 
- echipa pluridisciplinara a Centrului realizeaza evaluarea specializata a copilului cu handicap, intocmirea unui 
plan individualizat de interventie pentru recuperarea si reabilitarea acestuia si planifica serviciile necesare, in 
colaborare cu reprezentantul legal al copilului; 

- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat. 

 11. Complexul de Servicii Sociale Targoviste are urm\toarele atribu]ii principale: 
(11.1.) Centrul de orientare, supraveghere [i sprijin a reintegr\rii copilului care a s\v$r[it o fapt\ 

penal\ [i nu r\spunde penal: 
- asigur\ primirea [i g\zduirea copiilor (control medical de rutin\, acordarea primelor `ngrijiri necesare); 
- prime[te, evalueaz\, solu]ioneaz\ [i monitorizeaz\ sesiz\rile referitoare la copiii care s\v$r[esc fapte  penale 
[i nu r\spund penal; 
- `ntreprinde demersurile necesare pentru clarificarea situa]iei juridice a cazurilor de copii care necesit\ o 
m\sur\ de protec]ie special\; 
- asigur\ copiilor pentru care s-au stabilit masuri de protec]ie special\ de tip reziden]ial in cadrul serviciului 
interven]ia personalizat\ `n func]ie de nevoile identificate la admiterea `n centru [i adaptat\ evolu]iei sale 
ulterioare; 
- realizeaz\ evaluarea ini]ial\ si cea complex\ a situa]iei copiilor care au s\varsit fapte penale si nu raspund 
penal, `n vederea reintegr\rii `n familie sau a preg\tirii aplic\rii unei m\suri de protec]ie, colabor$ndu-se `n 
principal cu autorit\]ile locale; 
- desf\soar\ programe de educare [i instruire a copiilor din cadrul serviciului prin activit\]i instructiv-
educative, individuale sau de grup;  
- asigur\ oportunit\]i de petrecere a timpului liber, de recreere [i socializare, care contribuie la dezvoltarea 
cognitiv\, social\ [i emo]ional\ a beneficiarilor; 
- asigur\ dreptul la intimitate, spa]iu personal [i confiden]ialitate `ntr-un mod c$t mai apropiat de mediul 
familial; 
- asigur\ programe pentru orientare scolar\ si profesional\ a copiilor care savar[esc fapte penale [i nu r\spund 
penal; 
- asigur\ preg\tirea documenta]iei [i efectuarea demersurilor necesare pentru aplicarea alternativelor de 
ocrotire de tip familial, `n str$ns\ leg\tur\ cu compartimentele specializate din cadrul Direc]iei Generale de 
Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a; 
- asigur\ o alimenta]ie corespunz\toare din punct de vedere calitativ [i cantitativ, ]in$nd cont de v$rst\, nevoile 
[i preferin]ele acestora, `n conformitate cu legisla]ia `n vigoare;  
- asigur\ necesarul de `mbr\c\minte, `nc\l]\minte, rechizite [i alte echipamente, `n conformitate cu legisla]ia `n 
vigoare [i respect$nd individualitatea [i nevoile specifice ale fiec\rui copil; 
- identific\ [i evalueaz\ permanent nevoile fizice, emo]ionale [i de s\n\tate ale fiec\rui copil, m\surile 
corespunz\toare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum [i pentru asigurarea igienei personale, 
supravegherea [i men]inerea st\rii de s\n\tate; 



 17 17 

- promoveaz\ [i aplic\ m\suri de protejare a copiilor `mpotriva oric\rei forme de intimidare, discriminare, 
abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 
- aplic\ m\suri adecvate de prevenire [i interven]ie pentru copiii care p\r\sesc centrul f\r\ permisiune; 
- informeaz\, `n scris, factorii direct interesa]i, cu privire la incidentele deosebite survenite `n leg\tur\ cu 
protec]ia copilului, `n maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
- asigur\ condi]ii de locuit de bun\ calitate, decente [i asem\n\toare mediului familial; 
- asigur\ spa]ii igienico-sanitare suficiente, amenajate [i dotate cu echipamentul corespunzator num\rului [i 
nevoilor acestora, precum [i ale personalului; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (11.2.) Centrul reziden]ial de reabilitare comportamental\ pentru b\ie]i: 
- asigur\ o interventie multidisciplinar\ si personalizata in functie de nevoile identificate la admiterea in centru 
si adaptata evolutiei sale ulterioare; 
- educarea si instruirea copiilor de sex masculin umarind  insusirea si consolidarea  respectului fata de lege  si 
normele de convietuire sociala/ morala , prin activitati instructiv-educative, individuale sau de grup;  
- sedinte de consiliere psihologica , cat si oportunitati de petrecere a timpului liber,  recreere si socializare care 
contribuie la dezvoltarea lor cognitiva, sociala si emotionala, punand accent pe relationarea  sociala, 
intelegerea semnificatiei  actiunilor sau inactiunilor, prevenirea comiterii unor  fapte antisociale sau 
infractiuni, cu reale posibilitati de recuperare; 
- desfasurarea unor activitati de consiliere de grup si intervenirea in situatiile de criza; 
- desfasurarea de activitati  de responsabilizare, prin constientizarea factorilor care pot periclita dezvoltarea 
fizica sau morala, realizandu-se astfel  prevenirea savarsirii de fapte ilicite sau chiar infractiuni; 
- masuri adecvate de prevenire si interventie pentru copiii de sex masculin care prezinta un  comportament 
deviant avand finalitate  respectarea normelor de convietuire sociala; 
- servicii de consiliere, supraveghere permanenta si terapie cognitiv – comportamentala;   
- asigur\ cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul si conditiile igienico–sanitare necesare protectiei 
speciale a copiilor beneficiari; 
- asigura asistenta medicala; 
- asigura paza si securitatea beneficiarilor; 
- asigura beneficiarilor protectie si asistenta in exercitarea drepturilor lor; 
- asigura accesul beneficiarilor la educatie, informare, cultura; 
- asigura educatia informala si nonformala a beneficiarilor in vederea asimilarii cunostin]elor si a deprinderilor 
necesare integrarii/reintegrarii sociale; 
- asigura socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relatiilor cu comunitatea; 
- asigura climatul favorabil dezvoltarii personalitatii copiilor de sex masculin; 
- asigura participarea  beneficiarilor  la activitati de grup si la programe individualizate adaptate nevoilor si 
caracteristicilor lor;  
- asigura reabilitarea si reinsertia sociala a beneficiarilor; 
- asigura interventie  de specialitate; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse in planul individualizat de protectie; 
- urmareste modalitatile concrete de punere in aplicare a masurilor de protectie  speciala, integrarea si evolutia 
beneficiarilor in cadrul serviciului si formuleaza propuneri vizand completarea sau modificarea PIP sau 
imbunatatirea calitatii ingrijirii acordate; 
- asigura modalitati de petrecere a timpului liber; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (11.3.) Centrul de consiliere pentru familie [i copilul care a s\v$r[it o fapt\ penal\ [i nu r\spunde 
penal:  
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-  [edinte de consiliere psihologica si sociala,  recreere si socializare care contribuie la dezvoltarea lor 
cognitiva, sociala si emotionala, punand accent pe relationarea sociala, intelegerea semnificatiei  actiunilor sau 
inactiunilor, prevenirea comiterii unor noi fapte antisociale sau infractiuni; 
- desfasurarea unor activitati de consiliere si intervenirea in situatiile de criza; 
-  orientare scolara si profesionala; 
- reintegrare sociala, scolara  si familiala; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

12. Complexul de Servicii Sociale T$rgovi[te „Casa Soarelui” are urm\toarele atribu]ii principale: 
(12.1.) Centrul de primire `n regim de urgen]\  pentru copilul abuzat, neglijat [i exploatat T$rgovi[te 

are urm\toarele atribu]ii principale:  
- asigur\ protec]ia [i `ngrijirea de urgen]\ a copiilor abuza]i, neglija]i [i exploata]i prin primirea `n centru; 
- efectueaz\ pentru fiecare copil evaluarea detaliat\ din punct de vedere  social, psihologic [i medical; 
- asigur\ sprijinul necesar elabor\rii planului individualizat de protec]ie pentru to]i copiii afla]i `n eviden]a sa; 
- asigur\ un cadru normal de desf\[urare a procesului educa]ional – terapeutic [i de resocializare, conform 
standardelor prev\zute `n Ordinul nr. 89/2004; 
- asigur\ condi]iile necesare pentru identificarea [i  evaluarea permanent\ a nevoilor fizice, emotionale [i de 
s\n\tate ale fiec\rui copil, m\surile corespunz\toare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum [i pentru 
asigurarea igienei personale, securitatea, supravegherea [i men]inerea st\rii de s\n\tate; 
- `ntocme[te programul personalizat de consiliere pentru copil [i, dup\ caz, pentru persoanele implicate `n 
cazul respectiv, care este parte integrant\ a planului individualizat de protec]ie;  
- asigur\ respectarea intimit\]ii copiilor pe perioada [ederii `n centru, sub rezerva interven]iei `n caz de nevoie; 
- aplic\ m\suri de protejare a copiilor `mpotriva oric\ror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant; 
- colaboreaz\ cu celelalte servicii din cadrul DGASPC D$mbovi]a; 
- colaboreaz\ cu alte institu]ii `n vederea rezolv\rii situa]iei copilului abuzat, neglijat, exploatat: Autoritatea 
Tutelar\ din teritoriu, alte direc]ii de asisten]\ social\ [i protec]ia copilului din ]ar\, Direc]ia de S\n\tate 
Public\, Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie, Inspectoratul {colar Jude]ean; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (12.2.) Centrul  maternal  are urm\toarele atribu]ii principale: 
 - ofera g\zduire, asisten]\ [i suport cuplului mam\-copil (`n care copilul nu dep\[e[te v\rsta de 3 ani, cu 
excep]ia mamelor cu mai multi copii `n v$rst\ de p$na la 7 ani) [i gravidelor `n dificultate aflate `n ultimul 
trimestru de sarcin\, pe perioada determinat\; 
- colaboreaz\ cu institu]iile [i serviciile din comunitate `n activit\]ile din timpul reziden]ei [i dup\ p\r\sirea 
centrului maternal de c\tre cuplul mam\-copil; 
- stabile[te criterii de admitere `n baza standardelor minime obligatorii prezente [i a altor acte normative `n 
vigoare, care sunt avizate de D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- particip\ `mpreun\ cu managerul de caz, la elaborarea [i monitorizarea planului de servicii pentru fiecare 
cuplu mam\-copil ocrotit; 
- pune `n practic\ planul de servicii numai cu acordul mamei [i cu participarea sa direct\; 
- elaboreaz\ [i coordoneaz\ implementarea Programului Personalizat de Interven]ie; 
- reevalueaz\ Programul Personalizat de Interven]ie  – trimestrial sau ori de c$te ori este nevoie – cu acordul 
mamei [i, dup\ caz, cu consultarea tat\lui copilului, a bunicilor [i a altor persoane importante pentru cuplul 
mam\-copil; 
- aplic\ m\surile de siguran]\ [i securitate legale necesare pentru asigurarea protec]iei clien]ilor, vizitatorilor 
[i a personalului `mpotriva evenimentelor [i accidentelor cu poten]ial v\t\m\tor; 
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- asigur\ beneficiarilor o alimenta]ie corespunz\toare din punct de vedere cantitativ [i calitativ, care r\spunde 
nevoilor nutri]ionale ale adultului (femeie adult\, gravid\, l\uz\) [i ale copilului (nou-n\scut, sugar, copil cu 
v$rsta cuprins\ `ntre 0-3 ani [i, dup\ caz, alte grupe de v$rst\), ]in$nd cont de preferin]ele acestora; 
- sprijin\ mama, `n mod individualizat [i personalizat, `n demersul de asumare a rolului matern, astfel `nc$t 
aceasta s\-i poat\ asigura copilului o dezvoltare corespunz\toare nevoilor sale afective, sociale, educa]ionale 
[i medicale; 
- sprijin\ cuplul mam\-copil `n vederea dezvolt\rii autonomiei care favorizeaz\ (re)integrarea acestuia `n 
familie [i/sau comunitate [i men]inerea leg\turilor familiale; 
- desf\soar\ activit\]i de preg\tire a p\r\sirii institu]iei de c\tre cuplul mam\-copil;   
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat;   
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (12.3.) Serviciul de integrare [i reintegrare a copiilor de la AMP `n familie are urm\toarele atribu]ii 
principale: 
- deruleaz\ activit\]i de informare [i promovare a serviciilor oferite [i stabile[te rela]ii de colaborare cu 
comunitatea; 
- mediaz\ rela]ia dintre copil, familia acestuia [i persoana de referin]\ din mediul sau de via]\; 
- mediaz\ rela]ia dintre copil [i familia acestuia, pe de o parte, [i diferite institu]ii cu responsabilit\]i pe 
domeniul social, pe de alta parte; 
- contacteaz\ periodic reprezentan]ii institu]iilor publice [i private investite cu responsabilit\]i `n domeniul 
protec]iei copilului `n scopul cre[terii accesului membrilor comunit\]ilor locale la serviciile oferite de c\tre 
echipa serviciului; 
- identific\ `n comunitate servicii adecvate pentru copii (servicii complementare de s\n\tate, socializare) [i 
familie, facilit$ndu-le accesul la acestea; 
- elaboreaz\ programul de interven]ie specific\ pentru reintegrare/integrare `n familie pentru fiecare copil 
aflat `n eviden]a serviciului; 
- asigur\ continuitatea asisten]ei oferite copilului prin valorificarea tuturor informa]iilor referitoare la istoricul 
copilului [i a altor documente legate de evolu]ia sa; 
- sprijin\ copilul [i familia pentru refacerea/men]inerea/consolidarea rela]iilor copil – familie; 
- furnizeaz\ sau asigur\ accesul la servicii de consiliere psihologic\, social\, medical\, juridic\, educa]ional\ 
sau orice alte servicii pentru copil [i familie corespunz\tor nevoilor acestora ante [i post-
integrare/reintegrare, `n vederea men]inerii unor rela]ii durabile copil-familie; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

13. Complexul de Servicii Sociale T$rgovi[te „Floare de Col]” are urm\toarele atribu]ii principale: 
(13.1.) Centrul rezidential pentru copii – apartamente, case, module de tip familial: 

- asigur\ respectarea [i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
- asigur\ `n mod adecvat modele de rol [i statut social, prin `ncadrarea `n unitate a unui personal mixt [i prin 
deschiderea centrului c\tre comunitate; 
- promoveaz\ egalitatea [anselor [i nediscriminarea; 
- asigur\ asistarea copiilor `n realizarea [i exercitarea drepturilor lor; 
- respect\ si promoveaz\ dreptul copilului la ascultarea opiniei sale [i luarea `n considerare a acesteia, ]in$ndu-
se cont de v$rsta [i de gradul s\u de maturitate; 
- faciliteaz\ men]inerea rela]iilor personale ale copilului [i contactele directe cu p\rin]ii, rudele, precum [i cu 
alte persoane fa]\ de care copilul a dezvoltat legaturi de ata[ament; 
- asigur\, in m\sura posibilita]ilor, men]inerea impreun\ a fra]ilor in cazul stabilirii unor m\suri de protec]ie 
special\ pentru ace[tia; 
- promoveaz\ un model familial de `ngrijire a copilului; 
- asigur\ `ngrijirea individualizat\ [i personalizat\ a copilului; 
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- asigur\ cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul [i condi]iile igienico-sanitare necesare protec]iei 
speciale a copiilor, tinerilor care beneficiaz\ de acest tip de serviciu, `n func]ie de nevoile [i de caracteristicile 
fiec\rei categorii de beneficiari; 
- asigur\, dup\ caz, supravegherea st\rii de s\n\tate, asisten]\ medical\, recuperare, `ngrijire [i supraveghere 
permanent\ a beneficiarilor; 
- asigur\ supravegherea [i securitatea beneficiarilor; 
- asigur\ beneficiarilor protec]ie [i asisten]\ `n cunoa[terea [i exercitarea drepturilor lor; 
- asigur\ accesul beneficiarilor la educa]ie, informare, cultur\; 
- asigur\ educa]ia informal\ [i nonformal\ a beneficiarilor, `n vederea asimil\rii cuno[tin]elor [i a 
deprinderilor necesare integr\rii sociale; 
- asigur\ socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela]iilor cu comunitatea; 
- asigur\ climatul favorabil dezvolt\rii personalit\]ii copiilor; 
- asigur\ participarea beneficiarilor la activit\]i de grup [i la programe individualizate, adaptate nevoilor [i 
caracteristicilor lor; 
- asigur\ interven]ie de specialitate; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse `n planul individualizat de protec]ie;  
- urm\reste modalita]ile concrete de punere `n aplicare a m\surilor de protec]ie special\, integrarea [i evolu]ia 
beneficiarilor `n cadrul serviciului [i formuleaz\ propuneri viz$nd completarea sau modificarea planului 
individualizat de protec]ie sau `mbun\t\]irea calit\]ii `ngrijirii acordate; 
- asigur\ posibilit\]i de petrecere a timpului liber;  
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (13.2.) Centrul rezidential pentru copii cu dizabilit\]i – apartamente, case, module de tip familial: 
- asigur\ respectarea [i promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului cu dizabilit\]i; 
- asigur\ `n mod adecvat modele de rol [i statut social, prin `ncadrarea `n unitate a unui personal mixt [i prin 
deschiderea centrului c\tre comunitate; 
- promoveaz\ egalitatea [anselor [i nediscriminarea; 
- asigur\ asistarea copiilor cu dizabilit\]i `n realizarea [i exercitarea drepturilor lor; 
- respect\ si promoveaz\ dreptul copilului cu dizabilit\]i la ascultarea opiniei sale [i luarea `n considerare a 
acesteia, ]in$ndu-se cont de v$rsta [i de gradul s\u de maturitate; 
- faciliteaz\ men]inerea rela]iilor personale ale copilului cu dizabilit\]i [i contactele directe cu p\rin]ii, rudele, 
precum [i cu alte persoane fa]\ de care copilul cu dizabilit\]i a dezvoltat legaturi de ata[ament; 
- asigur\, in m\sura posibilita]ilor, men]inerea impreun\ a fra]ilor in cazul stabilirii unor m\suri de protec]ie 
special\ pentru ace[tia; 
- promoveaz\ un model familial de `ngrijire a copilului cu dizabilit\]i; 
- asigur\ `ngrijirea individualizat\ [i personalizat\ a copilului cu dizabilit\]i; 
- asigur\ cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul [i condi]iile igienico-sanitare necesare protec]iei 
speciale a copiilor cu dizabilit\]i, tinerilor cu dizabilit\]i care beneficiaz\ de acest tip de serviciu, `n func]ie de 
nevoile [i de caracteristicile fiec\rei categorii de beneficiari; 
- asigur\, dup\ caz, supravegherea st\rii de s\n\tate, asisten]\ medical\, recuperare, `ngrijire [i supraveghere 
permanent\ a beneficiarilor; 
- asigur\ supravegherea [i securitatea beneficiarilor; 
- asigur\ beneficiarilor protec]ie [i asisten]\ `n cunoa[terea [i exercitarea drepturilor lor; 
- asigur\ accesul beneficiarilor la educa]ie, informare, cultur\; 
- asigur\ educa]ia informal\ [i nonformal\ a beneficiarilor, `n vederea asimil\rii cuno[tin]elor [i a 
deprinderilor necesare integr\rii sociale; 
- asigur\ socializarea beneficiarilor, dezvoltarea rela]iilor cu comunitatea; 
- asigur\ climatul favorabil dezvolt\rii personalit\]ii copiilor; 
- asigur\ participarea beneficiarilor la activit\]i de grup [i la programe individualizate, adaptate nevoilor [i 
caracteristicilor lor; 
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- asigur\ interven]ie de specialitate; 
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse `n planul individualizat de protec]ie;  
- urm\reste modalita]ile concrete de punere `n aplicare a m\surilor de protec]ie special\, integrarea [i evolu]ia 
beneficiarilor `n cadrul serviciului [i formuleaz\ propuneri viz$nd completarea sau modificarea planului 
individualizat de protec]ie sau `mbun\t\]irea calit\]ii `ngrijirii acordate; 
- asigur\ posibilit\]i de petrecere a timpului liber;  
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (13.3.) Centrul de tranzit pentru  tineri: 
- asigur\, pentru fiecare t$n\r aflat `n eviden]a sa, evaluarea competen]elor, deprinderilor, aptitudinilor, 
poten]ialului [i a caren]elor `n dezvoltarea deprinderilor de via]\ independente, `n context socio-familial, 
utiliz$nd instrumente adecvate [i luand `n considerare opinia [i aspira]iile personale ale t$n\rului; 
- `ntocme[te [i implementeaz\ un program de interven]ie specific\ pentru dezvoltarea deprinderilor de via]\ 
independent\ `n func]ie de nevoile individuale ale fiec\rui t$n\r. Programul asigur\ individualizarea 
procesului de educa]ie [i socializare, coerent\ [i continuitatea interven]iei, antrenarea [i responsabilizarea 
t$n\rului fa]\ de propriul proces de educare [i integrare socio-profesional\, mobilizarea resurselor familiare; 
- t$n\rul care a dob$ndit capacitatea deplin\ de exerci]iu [i a beneficiat de o m\sura de protec]ie special\, dar 
care nu `[i continu\ studiile [i nu are posibilitatea revenirii `n propria familie, fiind confruntat cu riscul 
excluderii sociale, beneficiaz\, la cerere, pe o perioad\ de p$n\ la 2 ani, de protec]ie special\, `n scopul 
facilit\rii integr\rii sale sociale. ~n cazul `n care se face dovada c\ t$n\rului i s-a oferit un loc de munc\ [i/sau 
locuin]\, iar acesta le-a refuzat ori le-a pierdut din motive imputabile lui, `n mod succesiv, prevederile 
prezentului alineat nu mai sunt aplicabile; 
- desf\[oar\ activita]i structurate sau semistructurate de preg\tire [i stimulare a autonomiz\rii tinerilor, de 
stimularea a individualit\]ii [i dezvoltare a resurselor personale ale acestora pentru trecerea de la dependen]\ la 
independen]a personal\; 
- asigur\ orientarea [colar\ [i profesional\ `n raport cu v$rsta, studiile [i legisla]ia `n vigoare; 
- sus]ine tinerii pentru frecventarea programelor de formare `n meserii cerute pe pia]a muncii [i validate 
conform legii, precum [i pentru g\sirea unui loc de munc\, angajare [i adaptare la cerin]ele postului. 
- asigurarea `n mod adecvat a unor modele de rol [i statut social, prin `ncadrarea `n unitate a unui personal 
mixt [i deschiderea centrului c\tre comunitate; 
- asigur\ cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul [i condi]iile igienico-sanitare necesare protec]iei 
speciale a tinerilor care beneficiaz\ de acest tip de serviciu, `n func]ie de nevoile [i de caracteristicile fiecarei 
categorii de beneficiari; 
- asigur\, dup\ caz, supravegherea st\rii de s\n\tate, asisten]\ medical\, recuperare, `ngrijire [i supraveghere 
permanent\ a beneficiarilor; 
- asigur\ educa]ia informal\ [i nonformal\ a beneficiarilor, `n vederea asimil\rii cuno[tintelor [i a 
deprinderilor necesare integr\rii sociale; 
- asigur\ participarea beneficiarilor la activit\]i de grup [i la programe individualizate, adaptate nevoilor [i 
caracteristicilor lor; 
- asigur\ posibilit\]i de petrecere a timpului liber; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (13.4.) Centrul  de plasament de tip familial (respiro): 
- ofer\ servicii de `ngrijire copiilor afla]i `n plasament la asisten]i maternali profesioni[ti, pe perioada `n care 
asistentului maternal `i este suspendat raportul de munc\; 
- asigur\ `ngrijirea individualizat\ [i personalizat\ a copilului; 
- asigur\ protec]ia copilului pe o perioad\ determinat\, p$n\ la integrarea sau reintegrarea acestuia `n familia 
substitutiv\; 
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- asigur\ cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul [i condi]iile igienico-sanitare necesare protec]iei 
speciale a copiilor, tinerilor care beneficiaz\ de acest tip de serviciu, `n func]ie de nevoile [i de caracteristicile 
fiec\rei categorii de beneficiari; 
- asigur\, dupa caz, supravegherea st\rii de s\n\tate, asisten]\ medical\, recuperare, `ngrijire [i supraveghere 
permanent\ a beneficiarilor; 
- asigur\ supravegherea [i securitatea beneficiarilor; 
- asigur\ participarea beneficiarilor la activit\]i de grup [i la programe individualizate, adaptate nevoilor [i 
caracteristicilor lor; 
- asigur\ posibilit\]i de petrecere a timpului liber; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

(13.5.) Centrul reziden]ial de reabilitare comportamental\ pentru fete: 

- asigura, in procesul de furnizare a serviciilor, respectarea legislatiei in vigoare in domeniu;  
- elaboreaza ş i utilizeaza proceduri de lucru privind: admiterea beneficiarului; evaluarea initiala/reevaluarea 
beneficiarilor; sistarea serviciilor catre beneficiar; mentinerea legaturilor cu familia, rudele sau alte persoane 
importante pentru beneficiar; relatia personalului cu beneficiarii; inregistrarea si rezolvarea 
sesizarilor/reclamatiilor; protectia impotriva abuzurilor, neglijarii si exploatarii; notificarea incidentelor 
deosebite; parasirea fara permisiune a centrului; asigurarea confidenţ ialită ţ ii informaţ iilor; procurarea, 
depozitarea ş i administrarea medicamentelor; desfă ş urarea activită ţ ilor pentru formarea deprinderilor de 
viaţ ă  independentă ; mentinerea unei stari de sanatate optime etc. 
- asigura beneficiarilor gazduirea, hrana, echipamentul, cazarmamentul, rechizitele, materialele si conditiile 
igienico-sanitare, precum ş i banii pentru nevoi personale, în conformitate cu legislaţ ia în vigoare ş i 
respectând individualitatea ş i nevoile specifice ale fiecă rui beneficiar; 
- asigura beneficiarilor ingrijire, sprijin, indrumare, asistenta ş i supraveghere specializata; 
- asigura o interventie multidisciplinara ş i personalizata în functie de nevoile identificate la admiterea în 
centru ş i adaptata evolutiei ulterioare;  
- asigura intervenţ ie de specialitate si contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de 
protecţ ie prin participarea beneficiarilor la activitati de grup ş i la programe individualizate adaptate nevoilor 
ş i caracteristicilor acestora;  
- asigura interventie de specialitate în vederea diminuarii/anularii comportamentului deviant;  
- asigura asistenta ş i sprijin psihologic;  
- asigura consiliere ş i interventie specializata în situatii de criza;  
- asigura reabilitarea ş i reinsertia sociala a beneficiarilor;  
- asigura beneficiarilor protecţ ie ş i asistenţ ă  în cunoaş terea ş i exercitarea drepturilor lor; 
- asigura educatia informala ş i nonformala a beneficiarilor, în vederea asimilă rii cunoş tinţ elor ş i 
deprinderilor necesare integră rii sociale; 
- asigura beneficiarilor un climat suportiv si sigur, favorabil dezvoltă rii armonioase a personalită ţ ii; 
- ofera beneficiarilor sprijin concret pentru menţ inerea legă turilor cu pă rinţ ii, familia lă rgită  ş i alte 
persoane importante sau apropiate faţ ă  de ei; 
- asigura educarea ş i instruirea beneficiarilor urmarind insusirea ş i consolidarea respectului fata de lege ş i 
fata de normele de convietuire sociala/morala, prin activitati instructive-educative, individuale sau de grup;  
- solicita ş i ia în considerare, în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe beneficiari, 
opiniile beneficiarilor, în raport cu vârsta ş i gradul de maturitate, precum ş i ale familiilor acestora ş i ale 
altor persoane importante pentru benficiar; 
- asigura bneficiarilor oportunitati multiple de petrecere a timpului liber, recreere ş i socializare care sa 
contribuie la dezvoltarea beneficiarilor în plan cognitiv, emotional ş i social, punand accentul pe relationarea 
sociala adecvata, insusirea atitudinilor ş i comportamentelor social dezirabile, intelegerea semnificatiei 
actiunilor sau inactiunilor, prevenirea comiterii unor fapte antisociale sau a unor infractiuni;  
- asigura beneficiarilor dreptul la intimitate, spaţ iu personal ş i confidenţ ialitate; 
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- asigura un sistem de primire, înregistrare ş i soluţ ionare a sesiză rilor ş i reclamaţ iilor cu privire la 
serviciile oferite sau pentru care se facilitează  accesul ; 
- promoveaza si aplica mă suri de protectie a beneficiarilor împotriva orică rei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ; 
- asigura mă suri adecvate de prevenire ş i intervenţ ie pentru beneficiarii care pă ră sesc centrul fă ră  
permisiune; 
- colaboreaza permanent cu profesioniş tii, autorită ţ ile administraţ iei locale, reprezentantii ONG-urilor ş i 
cu alti actori sociali cu atributii in domeniu;  
- dezvolta proiecte si programe proprii care sa asigure cresterea calitatii activitatii, potrivit politicilor si 
strategiilor nationale, judetene si locale; 
- intervine in sensul sensibilizarii comunitatii la problematica si nevoilor specifice ale acestei categorii de 
beneficiari;  
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

14. Complexul de Servicii Sociale G\esti are urm\toarele atribu]ii principale: 
   (14.1.) Centrul de plasament  pentru copii cu dizabilit\]i 
- `ntocme[te planul de interven]ie specializat\, ]in$nd cont de recomand\rile speciali[tilor; 
- asigur\ consiliere de specialitate, at$t copiilor din serviciu, c$t [i p\rin]ilor/reprezentan]ilor legali ai 
acestora; 
- elaboreaz\ lunar rapoarte de evaluare a activit\]ii din cadrul serviciului; 
- asigur\ fiec\rui copil un program de acomodare, a c\rui durat\ [i evenimente relevante sunt consemnate `n 
dosarul copilului; 
- informeaz\ copiii  [i reprezentantul legal al fiec\ruia cu privire la serviciile disponibile `n comunitate pentru 
ei [i `i sprijin\ `n mod concret pentru efectuarea de ie[iri `n afara serviciului, `n vederea particip\rii la 
activit\]i recreative, culturale, sportive, religioase, tabere, s.a.m.d.; 
- `ncurajeaz\ [i sprijin\ copiii s\ participe la desf\[urarea activit\]ilor din cadrul serviciului s\-[i asume 
responsabilit\]i conform dezvolt\rii, gradului sau de maturitate [i tipului de dizabilitate [i/sau handicap; 
- asigur\ hrana copiilor, adecvat\ v$rstei, regimurilor recomandate, [i normelor `n vigoare; 
- asigur\ condi]iile necesare pentru indentificarea [i  evaluarea permanent\ a nevoilor fizice, emo]ionale  
[i de s\n\tate ale fiec\rui copil, precum [i m\surile corespunz\toare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena 
personal\ [i men]inerea st\rii de s\n\tate; 
- sprijin\ [i promoveaz\, prin materiale si mijloace corespunz\toare, educa]ia copiilor, adecvat\ tipului de 
dizabilit\]i [i/sau gradului de handicap [i poten]ialului lor de dezvoltare, cu prioritate `n unit\]i de `nv\]\m$nt 
din comunitate; 
- aplic\ m\suri de protejare a copiilor `mpotriva oric\ror forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, 
exploatare, tratament inuman sau degradant; 
- colaboreaz\ permanent cu profesioni[tii, autorit\]ile administratiei locale si alte servicii pentru copil [i 
familie din comunitate [i totodat\ promoveaz\ munca `n echip\ at$t `n interiorul, c$t [i `n exteriorul 
serviciului; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (14.2.) Centrul de zi pentru copii cu dizabilit\]i: 
- `ntocme[te planul de interven]ie specializat\, ]in$nd cont de recomand\rile speciali[tilor; 
- asigur\ consiliere de specialitate, at$t copiilor din serviciu, c$t [i p\rin]ilor/reprezentan]ilor legali ai 
acestora; 
- elaboreaz\ lunar rapoarte de evaluare a activita]ii din cadrul serviciului; 
- promoveaz\ integrarea social\ activ\ a copiilor cu dizabilit\]i [i dezvolt\ ac]iuni de informare la nivelul 
comunit\]ii `n ceea ce prive[te beneficiile acestora pentru copii [i familiile acestora; 
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- `ntreprinde demersurile necesare pentru a stabili rela]ii de colaborare activ\ cu familiile copiilor care 
frecventeaz\ centrul de zi pentru copii cu dizabilit\]i; 
- elaboreaz\ programul educa]ional [i de formare a deprinderilor de via]a independent\. Activit\]ile 
educa]ionale se desf\[oar\ ]in$nd cont de v$rsta copiilor [i de achizi]iile pe care le au; 
- ofer\ copiilor sprijin pentru orientarea scolar\ [i profesional\ precum [i consiliere psihologic\ `n raport cu 
v$rsta, nivelul de dezvoltare, nevoile, aptitudinile [i interesele acestora; 
- desf\[oar\ activit\]i diversificate, adaptate v$rstei [i care r\spund nivelului [i poten]ialului de dezvoltare al 
copiilor; 
- ofer\ copiilor activit\]i recreative [i de socializare pentru a se realiza un echilibru `ntre activit\]ile de 
`nv\]are [i cele de relaxare [i joc; 
- ofer\ p\rin]ilor consiliere [i sprijin la cerere sau ori de c$te ori se consider\ c\ este `n beneficiul copilului [i 
familiei sale; 
- men]ine permanent leg\tura cu comunitatea pentru implementarea programelor ini]iate `n domeniul 
prevenirii abandonului [i institu]ionaliz\rii copiilor; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (14.3.) Centrul de primire `n regim de urgen]\ pentru copilul cu handicap sever:    
- asigur\ primirea `n regim de urgen]\ [i g\zduirea copiilor cu dizabilit\]i; 
- asigur\ asisten]\ medical\ general\ adaptat\ permanent nevoilor individuale ale copiilor; 
- asigur\ condi]iile necesare pentru identificarea [i evaluarea permanent\ a nevoilor fizice, emo]ionale [i de 
s\n\tate ale fiec\rui copil, m\surile corespunz\toare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum [i pentru 
asigurarea igienei personale, securitatea, supravegherea [i men]inerea st\rii de s\n\tate; 
- asigur\ activit\]i de grup [i programe individualizate pentru fiecare copil; 
- observ\ [i evalueaz\ sistematic evolu]ia copilului; 
- asigur\ consilierea p\rin]ilor `n vederea reintegr\rii  `n familia natural\ sau consilierea rudelor p$na la 
gradul IV, `n vederea reintegr\rii copilului `n familia l\rgit\; 
- preg\teste ie[irea copiilor din Centrul de primire `n regim de urgen]\ a copilului cu dizabilit\]i; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (14.4.) Centrul de recuperare pentru victimele violen]ei `n familie:    

- asigur\ g\zduirea, îngrijirea, precum [i reabilitarea [i reinserţia social\ a victimelor violenţei în familie; 
- asigur\ servicii adecvate, consiliere juridica, consiliere psihologica, programe educative, orientare scolara si 
profesionala dupa caz. 
- asigur\ protec]ia persoanelor victime ale violen]ei `n familie pe o perioada determinata de timp, pe baza unui 
evaluari detaliate, pana la reintegrarea in familie, in familia largita sau in comunitate. 
- furnizeaz\ sau asigur\ accesul la programe care au ca obiectiv formarea/dezvoltarea competen]elor 
parentale; 
- planific\ [i mediaz\ `nt$lnirile/vizitele copil – familie – persoan\ important\ pentru copil; se asigur\ 
obligatoriu cel pu]in dou\ `nt$lniri ale copilului cu familia/persoana (una `ntr-un spa]iu special amenajat [i 
cealalt\ la domiciliul familiei/persoanei); 
- monitorizeaz\ cazul pe o perioad\ de minimum 3 luni din momentul reintegr\rii copilului `n familie, 
colabor$nd cu autorit\]ile locale de la domiciliul/re[edin]a p\rin]ilor; 
- promoveaz\ men]inerea unit\]ii familiale `n situa]ii de criz\ prin ameliorarea conflictelor existente [i 
armonizarea rela]iei p\rinte – copil; 
- asigur\ consilierea, informarea [i educarea familiilor cu copii `n plasament la AMP privind s\n\tatea 
reproducerii, contracep]ia, `n vederea prevenirii sarcinilor nedorite [i a abandonului de copii; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
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- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

Art. 26 Atribu]iile compartimentelor specifice `n domeniul protec]iei persoanei adulte: 
15. Centrul de informare [i consiliere pentru persoane adulte `n dificultate are urmatoarele atribu]ii 

principale:            
- furnizarea de servicii de informare, consiliere si suport gratuite accesibile: 

- autoritatilor publice locale in vederea dezvoltarii unui sistem de servicii sociale alternative in 
comunitate cu scopul prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei adulte, adulte cu 
handicap, a persoanei varstnice in mediul propriu de viata, familial si comunitar; 
- persoanelor adulte cu handicap aflate in dificultate si familiilor acestora in vederea refacerii si 
dezvoltarii capacitatilor individuale si celor familiale, necesare pentru a depasii cu forte proprii 
situatiile de dificultate; 
- persoanelor varstnice si a celor aflate in dificultate in vederea prevenirii/ reducerii/ eliminarii 
marginalizarii si excluziunii sociale; 

- informare si consiliere pe problematica specifica a persoanei cu dizabilitati referitoare la prestatiile de care 
beneficiaza, serviciile sociale pe care le poate accesa; 
- sprijina persoanele adulte cu handicap in vederea admiterii in centre rezidentiale, verifica dosarele de 
admitere, colaboreaza cu Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap si centrele rezidentiale in 
vederea institutionalizarii; 
- verifica si reevalueaza, ori de cate ori este cazul, modul de ingrijire a persoanelor adulte cu handicap, in 
vederea mentinerii, modificarii sai revocarii masurii de protectie stabilite; 
- evalueaza situatia persoanelor varstnice care necesita asistenta sociala si identifica masuri de protectie in 
conformitate cu Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice; 
- acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei; 
- evalueaza stadiul implementarii Standardelor specifice de calitate in centrele rezidentiale pentru persoane 
adulte din structura DGASPC Dambovita; 
- ]ine evidenta solicitarilor de admitere in centrele rezidentiale si a modului de solutionare al acestora; 
- colaboreaza cu serviciile specializate ale primariilor din judet in scopul responsabilizarii comunitatilor locale 
pentru protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 
- colaboreaza cu DGASPC–urile judetene  si alte institutii, in vederea solutionarii prompte a situatiilor aflate 
in evidenta si a sesizarilor; 
- colaboreaza cu diferite institutii publice si private ( ex. ONG-uri care activeaza in domeniul asistentei 
sociale) in vederea asigurarii serviciilor de calitate, adecvate nevoilor beneficiarilor; 
- creeaza o baza de date a beneficiarilor din centrele rezidentiale a persoanelor adulte cu handicap din structura 
DGASPC Dambovita; 
- creeaza o baza de date a clientilor care acceseaza serviciile Centrului de informare si consiliere; 
- asigura asistenta si consilierea tuturor clientilor pntru depasirea situatiilor de criza si solutionarea adecvata a 
cazurilor expuse sau semnalate de catre acestia; 
- evalueaza nevoile imediate ale clientului si potentialul de risc, privind expunerea persoanei adulte la abuz 
neglijare si exploatare si in functie de situatie, orienteaza clientul catre serviciile si formele de suport de care 
poate beneficia; 
- asigura deplasarea in teren pentru evaluare si interventie in situatiile inregistrate; 
- intocmeste anchete sociale si comunica prin corespondenta cu alte institutii implicate in clarificarea situatiei 
clientului; 
- monitorizeaza evolutia cazurilor inregistrate; 
- sensibilizarea si informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor cu handicap de avea acces la 
educatie, orientare si formare profesionala si participare la viata sociala, in scopul imbunatatirii atitudinii si 
comportamentului fata de aceasta categorie de persoane; 
- initierea unor proiecte cu asociatii, institutii publice de protectie speciala, organizatii neguvernamentale in 
domeniul protectiei speciale a persoanelor adulte cu handicap si persoane varstnice; 
- promovarea principiului transparentei si al antrenarii tuturor organismelor implicate in sistemul de furnizare 
al serviciilor in scopul cresterii calitatii vietii si reintegrarii sociale a persoanelor defavorizate; 
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- imbunatatirea calitatii activitatilor de relationare cu alti specialisti din interiorul si exteriorul directiei; 
- antrenarea eficienta a resurselor ( umane, financiare si materiale) de care dispune si utilizarea unor 
instrumente de lucru care asigura un bun nivel de profesionalism in toate etapele interventiei; 
- participa la intalniri, cursuri de formare, simpozioane si alte evenimente, in scopul instruirii profesionale si a 
informarii permanente in folosul beneficiarilor; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

16. Centrul de orientare [i formare profesionala [i de preg\tire pentru via]\ independent\ are urm\toarele 
atribu]ii principale: 
- completeaz\ evaluarea situa]iei socio–economice a persoanei adulte aflate `n dificultate, a nevoilor [i 
resurselor acesteia; asigur\ furnizarea de informa]ii, consiliere [i servicii adecvate `n vederea refacerii [i 
dezvolt\rii capacit\]ilor individuale [i ale celor familiale necesare pentru a dep\[i cu for]e proprii situa]iile de 
dificultate, inclusiv pentru tinerii afla]i la varsta de 18 ani, care au beneficiat de m\suri de protec]ie  special\ in 
sistemul de protec]ie al copilului; 
- identific\, `n colaborare cu autorit\]ile locale, serviciile sociale necesare la nivelul comunit\]ilor locale; 
consiliaz\ [i `ndrum\ metodologic autorit\]ile locale pentru dezvoltarea unui sistem de servicii comunitare de 
tip centre de zi, locuin]e protejate, servicii la domiciliu pentru persoanele adulte `n dificultate; 
- consiliaz\ -monitorizeaz\ asisten]ii personali ai persoanelor cu handicap grav, elibereaz\ acorduri pentru 
`ncadrarea asisten]ilor personali ai persoanelor cu handicap [i primirea indemniza]iei de ingrijire prin 
autoritatile publice locale; intocmeste situatii statistice trimestriale privind numarul si plata drepturilor 
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din judet; 
- identifica nevoia de formare profesionala a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din judet si 
dezvolta forme de pregatire profesionala a acestora 
- evalueaza si monitorizeaza persoanele cu handicap care au abilitate de munca pastrata : organizeaza o echipa 
de consiliere vocationala pentru persoanele cu handicap care au capacitate de munca pastrata, intocmeste un 
plan de actiune pentru integrare profesionala, sprijina persoanele cu handicap pentru intocmirea dosarului de 
inscriere la AJOFM Dambovita pentru cautarea unui loc de munca sau pentru urmarea unui curs de calificare,  
medieaza incadrarea in munca a acestor persoane.  
- stabileste pentru persoanele cu handicap dificultatile si necesarul de adaptari – facilitatori ai mediului fizic in 
cadrul procesului de cautare a unui loc de munca 
 - intreprinde impreuna cu AJOFM Dambovita si reprezentantii societatii civile actiuni comune care vizeaza 
integrarea profesionala a persoanelor cu nevoi sociale si speciale si organizarea de cursuri de calificare si 
recalificare a acestora . 
- organizeaza, in randul angajatorilor, campanii de promovarea a muncii pentru persoane cu handicap sub 
forma de ateliere - sectii protejate, munca la domiciliu  
- dezvolta programe de autocunoastere si dezvoltare a deprinderilor de viata independenta pentru persoanele 
cu handicap adulte, de evaluare a abilitatilor, aptitudinilor acestora, de informare si consiliere pentru 
cunoasterea pietei muncii si masurilor de sprijin si serviciilor sociale existente pe plan local ; 
- identifica furnizorii de servicii medicale, medico- sociale, de formare profesionala cu care poate colabora 
pentru recuperarea si integrarea persoanelor cu handicap in comunitate. 
- organizeaza si coordoneaza activitatea de eliberare gratuita de roviniete pentru persoanele cu handicap care 
detin autoturisme adaptate handicapului sau pentru insotitorii acestora ; 
- promoveaza accesul persoanelor cu handicap la viata activa in comunitate, la activitati informativ educative, 
cultural sportive ; 
- organizeaz\ si coordoneaz\ serviciul de ingrijire la domiciliu al persoanelor cu handicap grav prin asistent 
personal profesionist;  
- `ntocmeste, p\streaza [i actualizeaza dosarul persoanei cu handicap care necesit\ asistent personal 
profesionist : asigur\ `ntocmirea - revizuirea planului de servicii pentru aceste persoane, asigura coordonarea 
procesului de cunoa[tere [i potrivire `ntre persoana cu handicap [i asistentul personal profesionist, asigura 
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men]inerea rela]iilor persoanei cu handicap cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru via]a 
acesteia; 
- identific\ nevoile de preg\tire [i poten]ialul fiec\rui asistent personal profesionist, precum [i ale membrilor 
familiei acestuia; sprijin\ [i monitorizeaz\ activitatea asistentului personal profesionist, asigur\ informarea 
acestuia privind serviciile socio–medicale locale pentru persoanele cu handicap, formele asociative locale atat 
pentru persoanele cu handicap cat [i pentru profesia de asistent personal profesionist; 
- analizeaz\ suspiciunile de abuz, neglijare sau al oric\rei alte plangeri f\cute `mpotriva asistentului personal 
profesionist; 
- organizarea, coordonarea [i monitorizarea activit\]ilor `n care sunt implica]i al]i speciali[ti, atunci cand 
nevoile persoanei cu handicap  impun aceste interven]ii; 
- `ndepline[te orice atribu]ii, stabilite `n baza legii, de c\tre directorul general/directorul general adjunct; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

17. Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Sperantei” Pucioasa are urm\toarele atribu]ii principale: 
 (17.1.) Centrul de criz\ pentru  adul]i: 

- asigur\ protec]ia in regim de urgent\ a persoanei adulte aflate in nevoie; 
- asigur\ servicii de cazare [i mas\ pe o perioada determinat\, pentru 12 beneficiari; 
- elaboreaz\ [i utilizeaz\ proceduri privind furnizarea serviciilor c\tre beneficiari; 
- asigur\ beneficiarilor echipament individual adaptat nevoilor; 
- depune diligente pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului   individualizat privind m\surile de 
asistent\ social\;  
- asigur\ beneficiarilor servicii de evaluare medical\ [i social\ in vederea elaborarii planurilor de servicii; - 
sprijin\ beneficiarii pentru educarea/reeducarea deprinderilor de viat\ independent\; 
- asigur\ servicii de informare [i consiliere privind reabilitarea [i reintegrarea social\;  
- asigur\ consiliere pentru cursuri de recalificare profesional\, servicii de socializare, cultural educative, 
servicii de mediere a reintegrarii sociale [i profesionale; 
- depune diligen]e pentru clarificarea situa]iei juridice a persoanei adulte aflate in  nevoie; 
- sprijin\ beneficiarii pentru intocmirea actelor de identitate; 
- asist\ [i sprijina beneficiarii pentru exercitarea dreptului la exprimarea liber\ a opiniei; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

 (17.2.) Serviciul Locuinte protejate: 
-  integrarea/reintegrarea in familie si comunitate a beneficiarilor; 
- dezvoltarea/prezervarea abilitatilor necesare pentru asigurarea unei vieti pe cat posibil independente;  
- implicarea beneficiarilor in activitati ocupationale, recreative si de socializare conform dorintelor si 
potentialului propriu avand ca scop cresterea respectului si stimei de sine;  
- asigura beneficiarilor conditii de locuit adecvate misiunii unitatii si nevoilor individuale ale beneficiarilor; 
- deruleaza contracte privind utilitatile aferente locuintei (electricitate, gaze, apa, salubritate,etc.), are un post 
telefonic in functiune accesibil tuturor locatarilor si dispune de adaptarile si echipamentele necesare pentru a 
raspunde nevoilor evaluate ale locatarilor privind accesibilitatea si siguranta; 
- asigura beneficiarilor o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, tinand cont de 
nevoile, dieta si preferintele acestora. Totodata, centrul ofera posibilitatea beneficiarilor de a participa la 
alegerea alimentelor si a meniurilor zilnice, precum si la activitatile gospodaresti; 
- sprijin\ beneficiarii sa devina membrii activi si responsabili ai comunitatii; 
- beneficiarilor din cadrul locuintelor protejate  li se ofera sprijin concret si sunt incurajati sa mentina 
legaturile cu familia extinsa sau cu alte persoane importante sau apropiate fata de ei; 
- asigura fiecarui beneficiar activitati de sprijin pentru viata independenta, in baza evaluarii cerintelor 
individuale si conform Planului personal de viitor si contractului de servicii; 
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- se asigura sprijin beneficiarilor pentru desfasurarea activitatilor de tip ocupational conform dorintelor, 
potentialului propriu si resurselor materiale disponibile. Implicarea beneficiarilor in aceste activitati are drept 
scop prezervarea/dezvoltarea abilitatilor acestora; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii, stabilite `n baza legii, de c\tre directorul general/directorul general adjunct; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

  (17.3.) Centrul de zi: 
- respectarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap si scaderea riscului institutionalizarii acestora, 
asigurand ingrijire, recuperare, reabilitare si reinsertie sociala si profesionala pentru aceste persoane; 
-  integrarea/reintegrarea in comunitate a beneficiarilor; 
- dezvoltarea abilitatilor necesare pentru asigurarea unei vieti pe cat posibil independente;  
- prevenirea aparitiei barierelor sociale precum si diminuarea consecintelor barierelor actuale; 
- implicarea beneficiarilor in activitati ocupationale, recreative si de socializare conform dorintelor si 
potentialului propriu avand ca scop cresterea respectului si stimei de sine; 
- integrarea/reintegrarea profesionala a persoanelor adulte cu handicap in concordanta cu restantul functional; 
- se asigura sprijin beneficiarilor pentru desfasurarea activitatilor de tip ocupational conform dorintelor, 
potentialului propriu si resurselor materiale disponibile. Implicarea beneficiarilor in aceste activitati are drept 
scop prezervarea si dezvoltarea unor noi abilitati; 
- incurajeaza si indruma beneficiarii pentru a-si forma si manifesta abilitati, talente, hobby-uri. Personalul este 
informat in legatura cu resursele recreative ale comunitatii si sprijina beneficiarii pentru a cunoaste si accesa 
aceste resurse; 
- organizeaz\ diverse activitati recreative si de socializare: auditii muzicale, dans, desen, excursii, lectura, 
gatit, activitati cu caracter religios etc.;  
- asigura fiecarui beneficiar un program de recuperare care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale a 
beneficiarului, fiecare beneficiar desfasurand activitati de recuperare conform nevoilor si preferintelor 
personale; 
- asigura beneficiarilor conditii de desfasurare a activitatilor corespunzatoare nevoilor lor individuale. Locatia 
in care acestia desfasoara activitatile este sigura si accesibila, amplasata in comunitate, permitand accesul 
beneficiarilor la toate resursele si facilitatile acestora (sanatate, educatie, munca, cultura, petrecerea timpului 
liber, relatii sociale etc.); 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii, stabilite `n baza legii, de c\tre directorul general/directorul general adjunct; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

18. Centrul de `ngrijire [i asisten]\ Pucioasa are urm\toarele atribu]ii principale: 
- cazarea persoanelor cu handicap; 
- prepararea [i servirea hranei; 
-  asisten]\ medical\; 
- terapie ocupational\ [i ergoterapie; 
- activit\]i socio-culturale [i educative. 
  (1) In cadrul activitatii de cazare, Centrul de ingrijire si asistenta asigura: 
  a). cazarea persoanelor internate in conditiile stabilite prin normele igienico-sanitare stabilite de 
Ministerul Sanatatii si baremurile de dotare; 
  b). pentru deficientii fizic nerecuperabili, spatii si dispozitive care sa permita mobilitatea 
paturilor, schimbarea pozitiei, apelul in caz de nevoie, servirea mesei precum si depozitarea obiectelor 
personale; 
  c).  izolarea in caz de carantina [i boli contagioase; 
  d). buna intretinere si folosire a mobilierului, cazarmamentului si echipamentului existent in 
dotare. 
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  (2) In cadrul activitatii de preparare si servire a hranei se asigura: 
  a). stabilirea meniurilor si a listei zilnice de alimente, primirea produselor de la magazie si 
verificarea cantitativa si calitativa a acestora; 
  b).  pregatirea si servirea la timp si in conditii corespunzatoare a meselor; 
  c).  pastrarea probelor alimentare pentru control; 
  d). spalarea si dezinfectarea vaselor si a tacamurilor utilizate de beneficiari, cat si curatenia 
incaperilor destinate blocului alimentar si salii de mese. 
  (3)  In cadrul activitatii de asistenta medicala se asigura: 
  a).  ingrijirea beneficiarilor  potrivit prescriptiilor medicului; 
  b).  izolarea  in caz de  boli contagioase si internarea de urgenta in spitale a celor care au 
recomandare in acest sens; 
  c). indrumarea activitatii blocului alimentar, aplicarea si  respectarea normelor igienico-sanitare 
si antiepidemice in ceea ce priveste alimentatia; 
  d). organizarea procesului de spalare [i dezinfectie a veselei si tacamurilor, echipamentului si 
cazarmamentului; 
  (4)  In cadrul activitatii de terapie ocupationala si ergoterapie se asigura: 
  a). organizarea activitatii de terapie si ergoterapie, a programului si conditiilor de functionare 
ale acestora in raport cu posibilitatile beneficiarilor; 
  b).  intocmirea si tinerea la zi a evidentelor privind activitatea prestata de beneficiari; 
  c).  utilizarea, potrivit normelor legale, a veniturilor realizate din activitatea de terapie si 
ergoterapie. 
  (5)  In cadrul activitatilor social culturale si educative se asigura: 
  a).  amenajarea de spatii destinate activitatilor culturale, dotate cu radio, televizor, aparate de 
proiectie, carti, ziare, reviste, jocuri distractive etc.; 
  b).  organizarea de conferinte, recenzii, seri literare, spectacole; 
  c). organizarea de convorbiri cu beneficiarii, privind disciplina in centrul de ingrijire si 
asistenta; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

19. Centrul de Servicii Comunitare „Sfantul Andrei” Gura-Ocnitei are urm\toarele atribu]ii principale: 
- detine si utilizeaza materiale informative privind serviciile utilizate, inclusiv in forme accesibile persoanelor 
cu handicap (Ghidul beneficiarului, Carta drepturilor beneficiarului si Manualul de proceduri); 
- asigura primirea si gazduirea in cadrul Serviciului Locuinte protejate a persoanelor adulte cu dizabilitati; 
- elaboreaza si utilizeaza proceduri privind: 

- admiterea beneficiarului; 

- evaluarea initiala/reevaluarea beneficiarilor; 

- iesirea din Locuinta Protejata; 

- relatia personalului cu beneficiarii; 

- inregistrarea si rezolvarea sesizarilor/reclamatiilor; 

- protectia impotriva abuzurilor; 

- notificarea incidentelor deosebite. 
- asigura elaborarea si revizuirea Planului Personal de Viitor in cadrul Serviciului Locuinte protejate pentru 
fiecare beneficiar,  impreuna cu acesta sau cu reprezentantul sau legal; 
- completeaza evaluarea situatiei socio-economice a persoanei adulte aflate in nevoie, a nevoilor si resurselor 
acesteia; 
- acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimare libera a opiniei; 
- asigura fiecarui beneficiar serviciile necesare, in baza unui contract incheiat in conditiile legii;  
- furnizeaza beneficiarului serviciile necesare, in baza unui contract incheiat in conditiile legii; 
- respecta drepturile beneficiarilor din cadrul Centrul de zi „Anca” in procesul de furnizare a serviciilor si 
intocmeste pentru  fiecare  beneficiar un Plan Individualizat de Servicii; 
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- asigura beneficiarilor Serviciului Locuinte protejate conditii de locuit adecvate misiunii unitatii si nevoilor 
individuale ale acestora; mediul in care acestia traiesc este unul de tip familial, sigur, accesibil, functional, 
confortabil; 
- asigura oportunitati de petrecere a timpului liber, de recreere si socializare, care contribuie la dezvoltarea 
cognitiva, sociala si emotionala a beneficiarilor; 
- asigura o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, tinand cont de varsta, nevoile 
si preferintele acestuia; 
- respecta normele legale in vigoare privind inregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea si 
administrarea medicamentelor; 
- asigura beneficiarilor servicii de supraveghere si mentinere a sanatatii (control medical de rutina, acordarea 
primelor ingrijiri necesare) in concordanta cu misiunea unitatii si nevoile acestora; 
- asigura beneficiarilor, in caz de boala in faza terminala sau deces, toate serviciile de ingrijire necesare 
precum si servicii spirituale, religioase, in respectul demnitatii personale; 
- detine spatii pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerintelor de igiena, siguranta, accesibilitate, 
functionalitate si confort a beneficiarilor; 
- dispune de spatii igienico-sanitare suficiente, accesibile, functionale, sigure, confortabile; 
- promoveaza masuri eficiente de comunicare intra-institutionala; 
- efectueaza inregistrarea, utilizarea si arhivarea datelor conform legislatiei in vigoare si normelor 
metodologice interne. 
- colaboreaza cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si 
protectiei persoanelor adulte cu dizabilitati sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare 
cu acestia; 
- dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii 
civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia persoanelor adulte 
cu dizabilitati;  
- prezinta anual sau la solicitarea Directiei generale de asistenta sociala si protectiei copilului Dambovita 
rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate; 
- actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor aflate 
in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii, stabilite `n baza legii, de c\tre directorul general/directorul general adjunct; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

20. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap are urm\toarele atribu]ii principale: 
- centralizează cererile depuse de persoanele cu handicap şi le predă spre analiză Serviciului de evaluare 

complexă;  

- înregistrează dosarele persoanelor cu handicap solicitante în registrul propriu de evidenţă, după evaluarea de 

către Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;  

- asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu 

propunerea de încadrare în grad de handicap (Anexa 7) şi programul individual de reabilitare şi integrare 

socială (Anexa 2),  întocmite de Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;  

- transmite ordinea de zi membrilor comisiei de evaluare şi data de desfăşurare a lucrărilor în baza 

convocatorului semnat de preşedintele acesteia; 

- ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;  

- întocmeşte procesele–verbale privind desfăşurarea şedinţelor; 

- redactează certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi hotărârile 

comisiei de evaluare în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa; 

- gestionează registrul de procese–verbale;  

- redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare; 
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- transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare (certificatul  de 
încadrare în grad de handicap (Anexa 1), programul individual de reabilitare şi integrare sociala (Anexa 2) şi 
certificatul de orientare profesională (Anexa 3) ; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii stabilite, `n baza legii, de c\tre pre[edintele Comisiei, directorul 
general/directorul general adjunct al D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a sau de c\tre Consiliul Jude]ean D$mbovi]a. 

21. Serviciul evaluare complex\ a persoanelor adulte are urm\toarele atribu]ii principale: 
- efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul 

persoanei;  
- întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;  

- recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi 

programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;  

- avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de 

caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât şi 

reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu 

handicap;  
- evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte 

raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;  

- recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;  

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;  

- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

22. Biroul presta]ii sociale pentru persoanele cu handicap are urm\toarele atribu]ii principale: 
- asigur\ luarea `n eviden]\ [i acordarea facilit\]ilor [i drepturilor financiare, conform legisla]iei `n vigoare 
pentru persoanele cu handicap; 
- asigur\ consilierea persoanelor cu handicap `n vederea `ntocmirii dosarelor `n baza c\rora se acord\ 
drepturile [i facilit\]ile stabilite de legisla]ia `n vigoare; 
- `ntocme[te deciziile – dispozi]iile privind intrarea `n drepturi, modificarea sau `ncetarea acestora;  
- elibereaz\ adeverin]e, la cererea persoanelor cu handicap, c\tre prestatorii de servicii pentru acordarea 
facilit\]ilor legale;  
- ]ine registrul de eviden]\ a deciziilor persoanelor cu handicap vizual; 
- ]ine registrele de eviden]\ a deciziilor pentru celelalte categorii de persoane cu handicap – adul]i, respectiv 
minori;  
- `ntocme[te eviden]ele primare [i documenta]ia care stau la baza acord\rii drepturilor b\ne[ti [i ordonan]eaz\ 
pl\]ile;  
- efectueaz\ opera]iile de prelungire a perioadei de acordare a drepturilor [i a facilit\]ilor, `n baza certificatelor 
de `ncadrare `ntr-o categorie de persoane cu handicap, la solicitarea beneficiarilor sau a reprezentan]ilor legali; 
- verific\ documenta]ia depus\ de prestatorii de servicii [i ordonan]eaz\ plata; 
- transmite serviciului contabilitate documenta]ia care a stat la baza instituirii debitelor b\ne[ti `n sarcina 
persoanelor cu handicap r\spunz\toare; 
- `ndepline[te orice alte atribu]ii, stabilite `n baza legii, de c\tre directorul general/directorul general adjunct; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaza cu Serviciul managementul calit\]ii serviciilor sociale in vederea intocmirii documentelor de 
organizare [i functionare optima a structurii. 

Art. 27 Atribu]iile compartimentelor func]ionale: 
   23. Serviciul Financiar - Salarizare are urm\toarele atribu]ii principale: 
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- efectueaz\ pl\]i pe baza documentelor justificative [i a ordonan]\rilor de plat\ – faza final\ a execu]iei 
bugetare a cheltuielilor, `n limita creditelor bugetare aprobate pe subdiviziunile clasifica]iei bugetare [i a 
disponibilit\]ilor aflate `n conturile deschise la trezorerie, pe tipuri de cheltuieli: personal, bunuri [i servicii, 
ajutoare sociale, transferuri [i capital; 
- efectueaz\ `ncas\ri [i pl\]i prin contul de depozit – pentru drepturi neridicate ale persoanelor cu handicap [i 
alte drepturi neridicate; 
- efectueaz\ `ncas\ri [i pl\]i prin contul cu destina]ie special\ – pentru garan]iile materiale ale gestionarilor; 
intocme[te lunar nota contabil\; ]ine eviden]a analitic\ a garan]iilor materiale; intocme[te lunar balanta de 
verificare analitic\; 
- efectueaz\ `ncas\ri [i pl\]i pe baza documentelor justificative prin casieria institu]iei [i `ntocme[te registrul 
de cas\; 
- efectueaz\ `nregistrarea cronologic\ [i la zi, pe baza documentelor justificative certificate de 
compartimentele de specialitate vizate de CFPP [i aprobate de ordonatorul de credite, a tuturor opera]iunilor 
de `ncas\ri [i pl\]i derulate prin conturile deschise la trezorerie, b\nci comerciale [i casierie pentru fiecare cont 
`n parte [i `ntocme[te note contabile lunare; 
- gestioneaz\ valorile b\ne[ti ale institu]iei; 
- asigur\ eviden]a creditelor bugetare deschise de Consiliul Jude]ean D$mbovi]a pe tipuri de cheltuieli: 
personal, bunuri [i servicii, ajutoare sociale, transferuri [i capital; 
- calculeaz\ drepturile salariale [i `ntocme[te statul de plata lunar pe baza pontajelor [i a datelor de personal 
comunicate de serviciul resurse umane; `ntocme[te nota contabil\ aferent\ drepturilor salariale, re]inerilor din 
salarii [i a contribu]iilor aferente salariilor; 
- `ntocme[te lunar declara]iile obligatorii privind contribu]iile la asigurarile sociale de stat, de s\n\tate, de 
[omaj; `ntocme[te lunar [i trimestrial raport\ri statistice privind drepturile salariale; `ntocme[te lunar 
documentele de plat\ a drepturilor salariale, a re]inerilor, a contribu]iilor; `ntocmeste fi[ele fiscale; 
- verific\ deconturile de deplas\ri [i alte deconturi; `ntocme[te borderoul de plat\ pentru deplas\ri; 
- verific\ justificarea avansurilor spre decontare pentru deplas\ri [i alte cheltuieli [i ]ine eviden]a analitic\ a 
acestora; 
- ]ine eviden]a analitic\ a creditorilor [i `ntocme[te lunar balan]ele analitice; 
- ]ine eviden]a analitic\ a crean]elor [i a datoriilor [i `ntocme[te lunar balan]ele analitice; 
- colaboreaza cu Biroul juridic contencios si cu structurile implicate, in vederea recuperarii debitelor datorate 
institutiei; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- ]ine eviden]a garan]iilor de bun\ execu]ie constituite; 
- ]ine evidenta analitic\ a re]inerilor din salarii datorate ter]ilor [i a avansurilor pentru concedii de odihn\ [i 
pentru prime de vacan]\, ajutor de deces; 
- respect\ prevederile legale privind fazele execu]iei bugetare `n conformitate cu OMFP nr.1792/2002. 

24. Serviciul Buget - Contabilitate are urm\toarele atribu]ii principale: 
- organizarea [i conducerea eviden]ei contabile a opera]iunilor patrimoniale la nivelul institu]iei [i unit\]ilor 
subordonate `n conformitate cu prevederile legale `n vigoare; 
- `nregistrarea cronologic\ a opera]iunilor privind intr\rile de bunuri de natura activelor fixe, materialelor de 
natura obiectelor de inventar, alimentelor, materialelor de cur\]enie, materialelor igienico-sanitare pentru copii 
din centre, medicamentelor [i altor materiale `n gestiuni la direc]ie [i centre, pe baza documentelor justificative 
`ntocmite; 
- `nregistrarea cronologic\ a opera]iunilor privind ie[irile de bunuri de natura activelor fixe, materialelor de 
natura obiectelor de inventar, alimentelor, materialelor de cur\]enie, materialelor igienico-sanitare pentru copii 
din centre, medicamentelor [i altor materiale din gestiuni la direc]ie [i centre, pe baza documentelor 
justificative `ntocmite;  
- ]inerea eviden]ei contabile analitice a bunurilor materiale pe gestiuni, grupate dupa natura lor [i pe fiecare 
bun `n parte cu ajutorul fi[elor de valori materiale [i `ntocmirea lunara a balan]elor analitice pe feluri de 
bunuri; 
- ]inerea eviden]ei contabile analitice a activelor fixe pe fiecare obiect `n parte cu ajutorul fi[ei mijlocului fix; 
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- ]inerea eviden]ei contabile cronologice si sistematice a debitorilor din afara unit\]ii, intocmirea notelor 
contabile lunare; 
- ]inerea eviden]ei analitice a debitorilor din afara unit\]ii, pe fiecare debitor in parte si intocmirea balan]ei 
analitice lunare (cu excep]ia debitorilor din drepturi persoane cu handicap); 
- `ntocmirea lunar\ a balan]elor analitice a activelor fixe grupate dup\ sursa de provenien]\ [i pe fiecare grup\, 
conform clasifica]iei acestora; 
- `ntocmirea lunar\ a notelor contabile privind intr\rile [i ie[irile de bunuri din patrimoniul institu]iei pe baza 
documentelor justificative; 
- calcularea lunar\ a amortiz\rii activelor fixe, `ntocmirea lunar\ a notelor contabile aferente [i `nregistrarea lor 
`n eviden]a contabil\ a institu]iei pe grupe de active fixe `n conformitate cu clasifica]ia acestora; 
- `ntocmirea [i verificarea documentelor contabile `n conformitate cu prevederile legale `n vigoare; 
- organizarea [i conducerea eviden]ei contabile sistematice a opera]iunilor patrimoniale cu ajutorul fi[elor de 
cont sintetic, pe baza notelor contabile [i `ntocmirea lunar\ a balan]ei de verificare sintetice la nivelul 
institu]iei; 
- `ntocmirea registrelor de contabilitate obligatorii: registrul jurnal [i registrul inventar `n conformitate cu 
prevederile legale `n vigoare; 
- `ntocmirea situa]iilor financiare trimestriale [i anuale ale institu]iei pe baza eviden]ei contabile [i a balan]elor 
de verificare sintetice `ntocmite la nivelul institu]iei, conform reglement\rilor legale `n vigoare; 
- `ntocmirea situa]iilor statistice solicitate de institu]iile abilitate; 
- elaborarea proiectelor de bugete ale institu]iei pe capitole, subcapitole, titluri, articole [i alineate bugetare pe 
baza propunerilor `ntocmite de compartimentele de specialitate ale institu]iei [i a indicatorilor de plan pe 
capitole, subcapitole, titluri, articole [i alineate bugetare conform clasifica]iei cheltuielilor bugetare; 
- `ntocmirea propunerilor de rectificare a bugetelor `n cursul anului prin vir\ri sau supliment\ri de credite 
bugetare pe baza notelor de fundamentare a compartimentelor de specialitate ale institu]iei, `n condi]iile legii; 
- organizarea [i ]inerea eviden]ei contabile analitice a furnizorilor institu]iei, pe fiecare furnizor `n parte [i 
`ntocmirea lunara a balan]ei analitice;  
- ]inerea eviden]ei angajamentelor bugetare pe baza angajamentelor bugetare individuale/globale pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole [i alineate conform structurii bugetelor aprobate; 
- ]ine eviden]\ angajamentelor legale pe baza propunerii de angajare a unei cheltuieli, pe subcapitole, titluri, 
articole [i alineate conform structurii bugetelor aprobate;  
- eviden]a pl\]ilor de cas\ [i a cheltuielilor pe subdiviziunile clasifica]iei bugetare, conform bugetului aprobat 
[i `ntocme[te lunar contul de execu]ie bugetar\ pe subcapitole, titluri, articole [i alineate bugetare; 
- ]ine eviden]a ordonan]\rilor de plat\ `ntocmite de compartimentele de specialitate ale institu]iei; 
- asigurarea p\str\rii documentelor justificative care stau la baza `nregistr\rilor `n contabilitate `n conformitate 
cu prevederile legale `n vigoare; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern `n conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- participa la elaborarea programului anual al achizitiilor publice si investitiilor; 
- respectarea prevederilor legale privind fazele execu]iei bugetare `n conformitate cu OMFP nr. 1792/2002. 

25. Biroul Achizi]ii publice are urm\toarele atribu]ii principale: 
- respect\ dispozi]iile legale privind achizi]iile publice [i investi]iile derulate de c\tre D.G.A.S.P.C. 
Dambovi]a;  
- elaboreaz\ programul anual de investi]ii publice al D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, pe care `l propune spre 
aprobare conducerii institu]iei; 
- elaboreaz\ programul anual al achizi]iilor publice, pe care `l propune spre aprobare conducerii institu]iei; 
- particip\ la realizarea bugetului de venituri si cheltuieli al institu]iei; 
- dup\ aprobarea bugetului, stabile[te [i deruleaz\ procedurile care se impun, `n vederea atribuirii 
contractelor; 
- urm\re[te modul de realizare al contractelor av$nd `n vedere respectarea tuturor clauzelor contractuale 
stabilite; 
- elaboreaz\ toate documentele prevazute de legisla]ia `n vigoare privind realizarea achizi]iilor publice [i a 
investi]iilor publice; 
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- asigur\ asisten]a de specialitate pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate [i fezabilitate, ob]ine acordurile 
[i aprob\rile prevazute de lege pentru  obiectivele de investi]ii; 
- `ntocmirea ordonan]\rilor cheltuielilor cu utilit\]ile (gaze, ap\, energie electric\, gunoi), paz\, convorbiri 
telefonice, repara]ii curente [i cheltuieli de capital; 
- urm\rirea lucr\rilor de repara]ii curente [i capitale din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- recep]ia lucr\rilor [i recep]ia final\ a lucr\rilor de repara]ii curente [i capitale din cadrul D.G.A.S.P.C. 
D$mbovi]a; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern `n conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- procedurile de achizi]ii publice de produse din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- `ncheierea contractelor de furnizare de produse pentru aprovizionarea D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, `ntocmind 
[i documenta]ia necesar\; 
- elaborarea [i respectarea procedurilor de achizi]ii publice de servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- `ncheierea contractelor de prest\ri de servicii, din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, r\spunz$nd de derularea 
corespunz\toare a acestora din punct de vedere tehnic, `ntocmind [i documenta]ia necesar\; 
- verificarea modului de realizare a serviciilor prestate; 
- verific\ pe linia investi]iilor, folosirea [i urm\rirea bunurilor din dotare; 
- ]ine eviden]a informatizat\ a achizi]iilor conform necesarului anual pentru achizi]iile directe [i a contractelor 
`n derulare; 
- urmareste respectarea clauzelor contractuale si a perioadelor de valabilitate a contractelor incheiate, 
colaborand cu structurile implicate pentru asigurarea continuitatii aprovizionarii cu bunuri si servicii, in 
vederea eliminarii blocajelor in derularea activitatilor institutiei; 
 - particip\ la `ntocmirea referatelor [i ofertelor care `nso]esc procurarea acestor materiale [i a obiectelor de 
inventar; 
- centralizeaz\ lunar produsele achizi]ionate pe contracte [i codurile CPV; 
- r\spunde de clasificarea achizi]iilor efectuate pe coduri CPV, la `ntocmirea situa]iilor; 
- efectueaz\ studiul de pia]\ ori de c$te ori este nevoie; 
- avizeaz\ referatele de necesitate privind achizi]iile de produse, lucr\ri, servicii; 
- avizeaz\ eviden]a achizi]iilor efectuate pe coduri CPV precum [i centralizatoarele pentru produsele 
achizi]ionate la nivel de institu]ie; 
- ]ine eviden]a tuturor referatelor elaborate de c\tre persoanele desemnate din cadrul institu]iei `n vederea 
achizi]ion\rii de produse, lucr\ri, servicii; 
- ]ine eviden]a tuturor contractelor de achizi]ii publice [i investi]ii publice; 
- colaboreaz\ cu Biroul strategii, proiecte, programe pentru `ntocmirea [i elaborarea documenta]iei pentru 
proiectele derulate prin PHARE [i alte organiza]ii neguvernamentale. 

26. Compartimentul Informatic\ are urm\toarele atribu]ii principale: 
- asigur\ utilizarea, gestionarea [i `ntre]inerea curent\ a re]elelor de calculatoare; 
- monitorizeaz\ func]ionarea tehnicii de calcul `n vederea asigur\rii necesarului de componente, consumabile 
[i acordarea service-ului `n timp util; 
- administreaz\, gestioneaz\ [i asigur\ asisten]\ tehnic\ pentru re]eaua de calculatoare a D.G.A.S.P.C. 
D$mbovi]a  pentru exploatarea ra]ional\ a echipamentului informatic; 
- asigurarea conexiunii pentru Internet  [i posta electronic\, precum [i verificarea securit\]ii datelor din sta]iile 
de lucru conectate `n re]eaua Intranet; 
- gestioneaz\ bazele de date ale Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a; 
- salveaz\ periodic bazele de date pe CD-uri; 
- proiecteaz\ [i execut\ programe utilitare necesare `ntre]inerii bazelor de date aflate `n exploatare; 
- proiecteaz\ [i execut\ aplica]ii la solicitarea compartimentelor cu care colaboreaz\; 
- asigur\ consultan]\ `n achizi]ionarea echipamentelor de calcul, precum [i a materialelor consumabile; 
- asigur\ optimizarea [i up-gradarea aplica]iilor aflate `n exploatare `n cadrul unit\]ii [i studiaz\ posibilitatea 
implement\rii de noi lucr\ri `n cadrul sistemului automat de prelucrare a datelor; 
- asigur\ conexiunea permanent\ Internet necesar\ aplica]iei C.M.T.I.S. [i func]ionarea `n parametri a sta]iilor 
de lucru conectate `n re]eaua separat\ C.M.T.I.S.; 
- sesizeaz\ orice neconcordant\ aparut\ `n func]ionarea bazelor de date sau `n programele aflate `n exploatare; 
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- r\spunde de modul de `ntre]inere a calculatoarelor aflate `n dotare; 
- r\spunde de siguran]a `n exploatare a echipamentelor de calcul [i de securitatea bazelor de date; 
- asigur\ `n permanent\ compatibilitatea cu sistemului informatic al Cosiliului Jude]ean D$mbovi]a [i a 
celorlalte institu]ii publice din zon\; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern `n conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- colaboreaz\ cu celelalte compartimente din cadrul direc]iei. 
 
 

27. Biroul strategii, programe, proiecte are urm\toarele atribu]ii principale: 
- `ntocme[te o baza de date, actualizat\ periodic, cu privire la organiza]iile non-guvernamentale active pe raza 
jude]ului; 
- elaboreaz\, pe baza evalu\rii nevoilor existente la nivelul jude]ului, proiecte `n parteneriat cu ONG-
uri/institu]ii publice; 
- asigur\ managementul proiectelor `n domeniul asisten]ei sociale; 
- `ntocmeste documentatia necesara in vederea accesarii proiectelor cu finantare externa si/sau din fonduri 
guvernamentale; 
- colaboreaz\ cu sectorul non-guvernamental `n vederea implement\rii [i monitoriz\rii proiectelor co-
finan]ate; 
- `ntocme[te rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implement\rii proiectelor aflate `n derulare; 
- transmite rapoartele de evaluare (financiare, planuri de implementare, planuri de achizi]ii, rapoarte narative , 
etc.) c\tre finan]atori, respect$ndu-se termenele stabilite `n concordan]\ cu contractele semnate; 
- realizeaz\ demersurile necesare `n vederea derul\rii procedurilor de achizi]ie a bunurilor, lucr\rilor [i 
serviciilor prev\zute `n cadrul proiectelor, respect$ndu-se procedurile de achizi]ie stabilite `n cadrul 
contractului, prin colaborarea cu departamentele specifice ale direc]iei; 
- colaboreaz\ cu serviciile economice `n vederea `ntocmirii rapoartelor financiare ale proiectelor; 
- realizeaz\ demersurile necesare `n vederea asigur\rii continuit\]ii [i sustenabilit\]ii proiectelor implementate; 
- promoveaz\ [i disemineaz\ rezultatele ob]inute prin implementarea proiectelor; 
- consilieaz\ [i `ndrum\ organismele private care activeaz\ pe raza jude]ului, `n vederea dezvolt\rii [i 
implement\rii de proiecte conform legisla]iei  `n vigoare privind parteneriatul public-privat; 
- `nocme[te rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subven]ionare a unor servicii 
sociale, de c\tre direc]ie [i le supune spre avizare conducerii institu]iei; 
- urm\re[te `ndeplinirea de catre DGASPC D$mbovi]a a responsabilit\]ilor asumate `n baza parteneriatelor 
`ncheiate; 
-  p\streaz\ un contact permanent cu celelalte departamente din cadrul DGASPC D$mbovi]a `n vederea unei 
bune cunoa[teri a nevoilor existente, ca baz\ pentru elaborarea proiectelor; 
-  elaboreaz\ proiectul de strategie `n domeniul asisten]ei sociale pe baza analizei nevoilor existente precum [i 
`n concordan]\ cu strategiile na]ionale [i regionale [i `l supune spre avizare Colegiului director [i Comisiei 
pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a; 
- urmareste atingerea obiectivelor stabilite prin strategia judeteana de asistenta sociala; 
-  elaboreaz\ planuri de ac]iune comunitar\ `n vederea asigur\rii continuit\]ii serviciilor sociale; 
- coordoneaz\ [i sprijin\ activitatea autorit\]ilor administra]iei publice locale din jude] `n domeniul asisten]ei 
sociale [i protec]iei copilului; 
- colaboreaz\ pe baz\ de protocoale sau conven]ii cu celelalte direc]ii generale, precum [i cu alte institu]ii 
publice din unitatea administrativ-teritorial\, `n vederea `ndeplinirii atribu]iilor ce revin direc]iei, conform 
legii; 
- realizeaz\ demersurile necesare `n vederea implic\rii comunit\]ii, autorit\]ilor locale [i societ\]ii civile locale 
`n domeniul social prin activit\]i de voluntariat; 
- identificarea nevoilor [i a grupurilor ]int\ in vederea dezvoltarii serviciilor de asistenta social\; 
- propune proiecte de activitati pentru imbunatatirea serviciilor de asistenta sociala oferite; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern `n conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat. 

28. Serviciul Resurse Umane are urm\toarele atribu]ii principale: 
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- gestioneaz\ resursele umane, de la recrutarea personalului p$n\ la `ncetarea raporturilor de munc\/de 
serviciu, din cadrul structurilor D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, ]in$nd eviden]a acestora pe categorii de personal; 
- asigur\ respectarea legisla]iei `n domeniu; 
- `ntocme[te dispozi]ii/contracte de angajare [i pune `n executare modific\rile raporturilor de munc\/serviciu 
(dispozi]ii suspendare, dispozi]ii `ncetare, dispozi]ii reluare activitate, dispozi]ii transfer, dispozi]ii modific\ri 
salariale, dispozi]ii acordare [i retragere salarii de merit, acte adi]ionale pentru modificarea oric\rui element al 
contractului de munc\); 
- organizeaz\ [i urm\re[te activitatea de evaluare anual\ a personalului; 
- asigur\ recrutarea [i angajarea personalului pe baz\ de competen]\ [i conform prevederilor legale, prin 
concurs/examen; 
- `ncadreaz\ [i stabile[te salariul de baza, aplicarea index\rilor [i major\rilor `n conformitate cu prevederile 
legale pentru salaria]i; 
- analizeaz\ propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul institu]iei [i pregate[te 
documenta]ia necesar\ `n vederea supunerii, dezbaterii [i aprob\rii de c\tre Consiliul Jude]ean D$mbovi]a a 
Organigramei [i Statului de Func]ii ale D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- preg\te[te documenta]ia necesar\ elaborarii Regulamentului de Organizare [i Func]ionare, Regulamentului 
Intern [i al altor instruc]iuni necesare bunei func]ion\ri a  D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- ]ine eviden]a fi[elor de post pentru angaja]ii D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- ]ine eviden]a concediilor de odihn\, concediilor medicale, concediilor f\r\ plat\, concediilor de studii [i 
concediilor pentru cre[terea [i `ngrijirea copilului ale salaria]ilor; 
- ]ine eviden]a posturilor vacante/vacantate, deducerilor personale;  
- ]ine eviden]a deducerilor personale suplimentare; 
- ]ine eviden]a condicilor de prezen]\,  a pontajelor; 
- `ntocme[te toate registrele [i documentele cu privire la gestiunea resurselor umane; 
- `ntocme[te, elaboreaz\ legitima]ii/ecusoane `n baza dispozi]iilor [i urm\re[te recuperarea lor la plecarea din 
institu]ie a salaria]ilor care au beneficiat de astfel de legitima]ii/ecusoane; 
- `ntocme[te documenta]ia necesar\ acord\rii premiilor anuale [i a celor lunare, precum [i a salariilor de merit; 
- propune modificarea structurii organizatorice a D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a ori de c$te ori este nevoie; 
- analizeaz\ necesarul de personal, pe categorii de personal, av$nd `n vedere realizarea obiectivelor institu]iei; 
- r\spunde de organizarea [i func]ionarea, potrivit legii, a comisiei de angajare, preg\tire [i avansare a 
personalului; 
- elibereaz\, la cerere, adeverin]e privind calitatea de salariat; 
- `ntocme[te raport\ri statistice privind activitatea de personal, cu respectarea normelor legale; 
- `ntocme]te documentele prev\zute de legisla]ia `n vigoare, `n vederea pension\rii salaria]ilor; 
- stabile[te vechimea `n munc\ a personalului angajat; 
- `ntocme[te documentele `n vederea promov\rii/avans\rii personalului institu]iei; 
- colaboreaz\ cu Serviciile Buget-Contabilitate [i Financiar `n vederea `ntocmirii bugetului de venituri [i 
cheltuieli [i a statelor de plat\; 
- asigur\ secretariatul cercet\rilor prealabile `n cazurile de indisciplin\; 
- `ntocme[te [i fundamenteaz\ proiectele de Dispozi]ii ale directorului general al D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a `n 
domeniul s\u de activitate; 
- elaborarea planului de ocupare a func]iilor publice la nivelul institu]iei [i monitorizarea sistematic\ a 
acestuia; 
- completarea [i gestionarea dosarelor profesionale; 
- gestioneaz\ [i opereaz\ toate modific\rile care se impun `n carnetele de munc\; 
- `ntocmirea planului de preg\tire profesional\ a personalului;  
- ]ine eviden]a personalului care a urmat cursuri de  formare/specializare/perfec]ionare; 
- actualizarea [i operarea modific\rilor intervenite pe parcursul raporturilor de munc\/de serviciu ale 
salaria]ilor direc]iei `n programul informatic pentru gestionarea resurselor umane; 
- organizarea activit\]ii de arhivare a documentelor `n cadrul serviciului;  
- asigurarea implement\rii Programului CMTIS – Modulul Personal - la nivelul institu]iei; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern `n conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
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- elaborarea procedurilor de lucru pentru activit\]ile principale ale serviciului [i actualizarea acestora; 
- colaborarea cu: Agen]ia Na]ional\ a Func]ionarilor Publici,  C.J.D$mbovi]a, D.M.S.S.F. D$mbovi]a, 
I.T.M.D$mbovi]a [i altele pentru realizarea sarcinilor [i responsabilit\]ilor serviciului; 
- colaboreaz\ cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a pentru `ndeplinirea corespunzatoare a 
atribu]iilor serviciului. 

29. Biroul Juridic – Contencios are urm\toarele atribu]ii principale: 
- avizeaz\ pentru legalitate, la cererea conducerii;  
- stabile[te documentele, actele care pot angaja r\spunderea financiar\ [i patrimonial\ a institu]iei, precum [i 
alte acte care produc efecte juridice (hot\r$ri, dispozi]ii, decizii) emise de conducere, pe care le avizeaza 
pentru legalitate; 
- avizeaza pentru legalitate alte documente, la cererea conducatorului institutiei, atunci cand se impune acest 
lucru; 
- avizeaz\ pentru conformitate copiile actelor de stare civil\, de studii,  de vechime etc.; 
- colaboreaza cu biroul achizitii publice, la intocmirea contractelor de achizitii publice si/sau de investitii, de 
voluntariat, parteneriat, colaborare cu alte entitat; 
- colaboreaza cu serviciul financiar si cu structurile implicate, in vederea recuperarii debitelor datorate 
institutiei, oricare debitorii; 
- la cerere controleaz\ sau, dupa caz, avizeaz\ legalitatea actelor `ntocmite de c\tre compartimentele institu]iei; 
- asigur\, la cerere, consultan]\ de specialitate `n cadrul institu]iei; 
- reprezint\ [i apar\ interesele institu]iei, respectiv C.P.C. D$mbovi]a [i C.E.P.H. D$mbovi]a `n fa]a organelor 
administra]iei publice, a instan]elor judec\tore[ti, a altor organe de jurisdic]ie, precum [i `n cadrul oric\rei 
proceduri prev\zute de lege; 
- redacteaz\ cererile privind instituirea m\surilor de protec]ie de c\tre instan]a, cererile de chemare `n judecat\, 
pl$ngerile penale, contesta]iile administrative, precum [i de exercitare a c\ilor de atac `n condi]iile legii; 
- efectueaz\ procedurile legale `n vederea definitiv\rii hot\r$rilor judec\tore[ti; 
- elaboreaz\/avizeaz\ proiecte de acte normative din domeniul de activitate `n care func]ioneaz\ sau din alte 
domenii; 
- semnaleaz\ organelor competente cazurile de aplicare neuniform\ a legii; 
- urm\re[te apari]ia actelor normative [i semnaleaz\ organelor de conducere [i compartimentelor func]ionale 
interesate, atribu]iile ce le revin din acestea; 
- la cererea conducerii, particip\ la negocierea de `n]elegeri interna]ionale privind domeniul de activitate `n 
care func]ioneaz\; 
- contribuie la popularizarea dispozi]iilor legale `n domeniu; 
- contribuie la aplicarea reformei `n domeniu; 
- contribuie la popularizarea [i cunoasterea prevederilor Strategiei guvernamentale [i Strategiei jude]ene `n 
domeniu; 
- verificarea actelor din dosarele supuse aprob\rii C.P.C. D$mbovi]a [i C.E.P.H. D$mbovi]a `n vederea 
stabilirii m\surilor de protec]ie, respectiv drepturilor pers cu handicap;  
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern `n conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- participa la elaborarea programului anual al achizitiilor publice si investitiilor; 
- colaboreaz\ cu celelalte compartimente `n raport cu atribu]iile care `i revin; 
- solu]ioneaz\ sesiz\rile [i reclama]iile adresate institu]iei, `n raport de competen]a care `i revine; 
- `ndepline[te [i alte atribu]ii, lucr\ri [i sarcini specifice care decurg din actele normative `n vigoare sau sunt 
dispuse de conducerea institu]iei. 

30. Biroul monitorizare [i rela]ii publice are urm\toarele atribu]ii principale: 
- centralizeaz\ [i sintetizeaz\ toate informa]iile primite din teritoriu, specifice domeniului de activitate al 
D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, intr-o baza de date; 
- `ntocme[te rapoarte cu privire la activitatea de protec]ie a copilului [i a persoanei adulte desf\[urat\ de 
D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a, pe baza informatiilor stocate in baza de date; 
- `ntocme[te [i centralizeaz\ fi[a de monitorizare lunar\ [i trimestrial\ a activit\]ii Direc]iei Generale de 
Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului D$mbovi]a [i a Comisiei pentru Protec]ia Copilului D$mbovi]a; 
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- organizeaz\ [i particip\ la audien]ele conducerii Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia 
Copilului D$mbovi]a chiar [i atunci c$nd acestea se desf\[oar\ `n alte localit\]i ale jude]ului; 
- realizeaz\ informarea cet\]enilor `n probleme de interes public din domeniul asisten]ei sociale; 
- promoveaz\ [i protejeaz\ imaginea copilului [i adultului beneficiar de asisten]\ social\; 
- organizeaz\ evenimente de promovarea ac]iunilor din domeniul asisten]ei sociale; 
- organizeaz\ campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica copilului/persoanei 
beneficiare de asisten]\ social\; 
- colaboreaz\ cu reprezentan]ii mass-media `n vederea disemin\rii informa]iilor de interes public specifice 
DGASPC D$mbovi]a; 
- promoveaz\ activit\]ile specifice ale DGASPC D$mbovi]a reprezentan]ilor autorit\]ilor locale [i str\ine; 
- realizeaz\ demersurile necesare `n vederea asigur\rii transparen]ei activit\]ilor `ntreprinse de c\tre 
DGASPC D$mbovi]a; 
- asigur\ rela]ia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor sociale prestate beneficiarilor locuitori ai 
jude]ului; 
- realizarea materialelor publicitare de prezentare a activit\]ii; 
- realizeaz\ activit\]i de informare la nivelul comunit\]ii cu privire la problematica copiilor cu dizabilit\]i 
pentru integrarea/includerea social\ deplin\ [i activ\; 
- asigur\ informa]iile solicitate de mass-media `n cel mai scurt timp posibil, `n colaborare cu [efii de servicii [i 
cu acordul directorului general; 
- asigur\ accesul ne`ngradit al popula]iei la informa]iile privind dreptul acesteia la protec]ie [i asisten]\ social\ 
precum [i la formalit\]ile [i documenta]ia care sunt necesare pentru ob]inerea acestor drepturi, `n condi]iile 
impuse de legisla]ia `n vigoare; 
- faciliteaz\ accesul la informa]iile de interes public comunicate din oficiu prin afi[are la sediul institu]iei; 
- ]ine eviden]a solicit\rilor de  informa]ii de interes public, altele dec$t cele prev\zute s\ fie comunicate din 
oficiu, adresate institu]iei, `n condi]iile prev\zute `n art.6 din Lega nr. 544/2001; 
- pentru facilitarea redact\rii solicit\rii [i a reclama]iei administrative, pune la dispozi]ie, gratuit, persoanelor 
interesate formulare-tip ale acestor acte; 
- `n cazul solicit\rii verbale a informa]iei publice, informa]ia este furnizat\ pe loc, dac\ este posibil, sau cu 
respectarea termenelor legale, daca solicitantul adreseaza o cerere in scris; 
- ]ine un registru pentru `nregistrarea peti]iilor, [i a r\spunsurilor compartimentelor de specialitate ale 
D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a privind modalitatea [i termenele de rezolvare a acestora; 
- este prezent la toate interven]iile `n mass-media a reprezenta]iilor direc]iei; 
- `nregistreaz\ [i arhiveaz\ toate apari]iile `n mass-media cu privire la institu]ie; 
- aduce la cunostin]a serviciilor din subordinea direc]iei diferite articole sau emisiuni care le pot fi folositoare 
`n desf\[urarea activit\]i; 
- aduce la cunostin]a conducerii [i serviciilor, articole ap\rute dupa interven]ia acestora `n mass-media; 
- organizeaz\ conferin]e de pres\ [i `nt$lniri periodice cu mass-media, `n special presa scris\; 
- realizeaz\ materiale de promovare sau prezentare (mape de prezentare, slide-uri, prezentari power point, 
filme) a serviciilor direc]iei pentru delega]iile str\ine sau din ]ar\; 
- actualizeaz\ informa]iile site-ului; 
- `ntocme[te buletinul informativ prevazut de Legea nr. 544/2001; 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern `n conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- urmareste [i asigura respectarea termenelor legale privitoare la transmiterea corespondentei, interna si 
externa, din cadrul institutiei; 
- `ntocme[te semestrial sau la cererea conducerii Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului 
D$mbovi]a raport privind activitatea desf\[urat\. 

31. Compartimentul  de Audit Public Intern are urm\toarele atribu]ii principale: 
- elaboreaz\ Norme metodologice privind activitatea de audit public intern, specifice institu]iei publice, cu 
avizul organului ierarhic superior; 
- elaboreaz\ Carta auditului public intern, cu avizul organului ierarhic superior; 
- elaboreaz\ Proiectul planului anual de audit public intern, Planul anual de audit public intern [i Planul 
strategic de audit public intern, cu aprobarea conduc\torului institu]iei; 
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- elaboreaz\ programul de asigurare [i îmbun\t\]ire a calit\]ii sub toate aspectele activit\]ii de audit public 
intern; 
- efectueaz\ activit\]i de audit public intern - de asigurare [i/sau de consiliere - pentru a evalua dac\ sistemele 
de management financiar [i control ale institu]iei sunt transparente [i sunt conforme cu normele de legalitate, 
regularitate, economicitate, eficient\ [i eficacitate; 
- efectueaz\ activit\]i de audit public intern pentru a evalua [i îmbun\t\]i eficien]a [i eficacitatea sistemului de 
conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern [i a proceselor de administrare;  
- ia la cuno[tin]\ de con]inutul actelor de control încheiate de organele de control specializate (Camera de 
Conturi a jude]ului Dâmbovi]a, etc.) asupra activit\]ilor financiar contabile [i de gestiune ale institu]iei;  
- întocme[te Rapoarte de audit [i urm\re[te implementarea recomand\rilor rezultate din acestea; 
- informeaz\ organul ierarhic superior, respectiv Consiliul Jude]ean Dâmbovi]a, despre recomand\rile 
neînsu[ite de c\tre conduc\torul institu]iei precum [i despre consecin]ele acestora; 
- raporteaz\ periodic, conduc\torului institu]iei, asupra constat\rilor, concluziilor [i recomand\rilor rezultate 
din activit\]ile de audit; 
- elaboreaz\ Raportul anual de audit public intern pe care îl transmite pân\ la 05.01, structurii de audit public 
intern din cadrul Consiliului Jude]ean Dâmbovi]a. Raportul anual privind activitatea de audit public intern 
cuprinde principalele constat\ri, concluzii [i recomand\ri rezultate din activitatea de audit, progresele 
înregistrate prin implementarea recomand\rilor, eventualele iregularit\]i constatate în timpul misiunilor de 
audit public intern, precum [i informa]ii referitoare la preg\tirea profesional\. 
- în cazul identific\rii unor iregularit\]i sau posibile prejudicii, auditorii interni vor în[tiin]a conduc\torul 
institu]iei publice, în termen de 3 zile lucr\toare. În cazul identific\rii unor iregularit\]i majore auditorul intern 
poate continua misiunea sau poate s\ o suspende cu acordul conduc\torului care a aprobat-o, dac\ din 
rezultatele preliminare ale verific\rii se estimeaz\ c\, prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele stabilite 
(limitarea accesului, informa]ii insuficiente etc.). Dac\ în timpul derul\rii misiunii de audit public intern, 
auditorii interni consider\ c\ pentru atingerea obiectivelor stabilite, nu este necesar\ întocmirea tuturor 
documentelor prev\zute în normele specifice de audit public intern, acestea nu se vor elabora. Auditul public 
intern se exercit\ asupra tuturor activit\]ilor desf\[urate în cadrul institu]iei, cu privire la: formarea [i utilizarea 
fondurilor publice, a fondurilor comunitare; la administrarea patrimoniului public; precum [i la elaborarea 
documentelor specifice activit\]ilor de asisten]\ social\ [i de protec]ie a drepturilor copilului. 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern in conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- Auditorii interni din cadrul acestui serviciu au obliga]ia respect\rii Codului de etic\ al auditorului intern. 

32. Biroul Patrimoniu, s\n\tatea [i securitatea muncii, PSI [i protec]ie civil\ are urm\toarele atribu]ii 
principale: 
- asigura elaborarea standardelor de management al calitatii [i de control intern `n conformitate cu prevederile 
OMFP nr. 946/2005, actualizat; 
- participa la elaborarea programului anual al achizitiilor publice si investitiilor; 
- participa la elaborarea bugetului de venituri [i cheltuieli al institutiei; 
- particip\ la efectuarea  inventarierii elementelor patrimoniale din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a [i 
elaboreaz\ documentele centralizatoare; 
- elaboreaz\ documenta]ia necesar\ pentru scoaterea din func]iune a bunurilor [i particip\ la derularea 
procedurilor de casare; 
- elaboreaz\ documenta]ia necesar\ pentru efectuarea unor transferuri fara plata, cu respectarea prevederilor 
legale;  
- particip\ la inventarierea ajutoarelor primite sub form\ de dona]ii [i sponsoriz\ri [i `ntocme[te documenta]ia 
necesar\; 
- ]ine eviden]a obiectelor de inventar [i a mijloacelor fixe ale D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- gestioneaz\ bunurile materiale ale D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a; 
- asigur\ exploatarea optim\ a instala]iilor termice, electrice [i sanitare; 
- planific\ repara]iile curente [i de capital, dup\ caz, pentru instalatiile termice, electrice si sanitare; 
- urmareste respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea reparatiilor curente si/sau capitale, conform 
programului anual;  
-  colaboreaz\ cu organele teritoriale specializate `n domeniul protec]iei muncii; 
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- colaboreaz\ la cercetarea, sub aspectul cauzelor, accidentelor de munc\ colective, accidentelor de munc\ 
mortale, accidentelor care au  produs invaliditate precum [i accidentele tehnice [i avariile care ar fi putut pune 
`n pericol s\n\tatea sau via]a salaria]ilor [i a celorlal]i participan]i la procesul de munc\; 
-  raporteaz\ [i ]ine o strict\ eviden]\ a accidentelor de munc\ [i a bolilor profesionale; 
-  avizeaz\  [i particip\ la elaborarea normelor de protec]ie a muncii prin a c\ror aplicare s\ fie eliminate 
riscurile de accidentare [i de `mbolnavire profesional\ a salaria]ilor [i a altor persoane participante la procesul 
de munc\; 
- stabile[te m\surile tehnice, sanitare [i organizatorice de protec]ie a muncii corespunz\toare condi]iilor de 
munc\ [i a factorilor de mediu specifici unit\]ii; 
-  stabile[te pentru salaria]i [i pentru ceilal]i participan]i la procesul de munc\, atribu]iile [i r\spunderea ce le 
revin `n domeniul protec]iei muncii, corespunz\tor func]iilor exercitate; 
-  elaboreaz\ reguli proprii pentru aplicarea normelor de protec]ie a muncii, corespunz\tor condi]iilor `n care 
se desfasoar\ activitatea la locurile de munc\; 
-  asigur\ [i controleaz\ cunoa[terea [i aplicarea de c\tre to]i salaria]ii [i participan]ii la procesul de munc\, a 
m\surilor tehnice, sanitare  [i organizatorice stabilite, precum [i a prevederilor legale `n domeniul protec]iei 
muncii; 
-  ]ine eviden]a locurilor de munc\ cu condi]ii deosebite: v\t\m\toare, grele, periculoase, precum [i a 
accidentelor de munc\, bolilor profesionale, accidentelor tehnice [i avariilor; 
-  asigur\ asisten]\  tehnic\  [i  monitorizeaz\ func]ionarea permanent\ [i corect\ a sistemelor  [i  a  
dispozitivelor de protec]ie; 
-  prezint\ documentele [i d\ rela]iile solicitate de inspectorii de protec]ie a muncii `n timpul controlului sau al 
efectu\rii cercet\rii accidentelor de munc\; 
-  efectueaz\ instructajul general de Protec]ia Muncii la angajare; 
- monitorizeaz\ starea de s\n\tate a angaja]ilor, prin eviden]a controalelor medicale periodice pentru `ntreaga 
categorie de angaja]i, examenelor medicale de adaptare [i a examenelor medicale la reluarea activit\]ii; 
- `ntocmirea documentatiei necesare in vederea autoriz\rii anuale din punct de vedere al Protec]iei Muncii a 
tuturor complexelor  [i serviciilor din teritoriu; 
- colaboreaza cu biroul achizitii publice [i cu celelalate structuri de specialitate in vederea obtinerii 
avizelor/autorizatiilor de functionare [i a incheierii contractelor de achizitii publice de servicii din domeniul de 
activitate al structurii;  
-  asigur\ instruirea [i testarea periodic\ privind protectia muncii a personalului cu atribu]ii de conducere; 
- solicit\ fondurile necesare pentru asigurarea m\surilor tehnice de protec]ie a muncii, m\surilor organizatorice 
[i m\surilor igienico-sanitare [i monitorizarea cheltuielilor efectuate din aceste fonduri pe `ntreaga institu]ie; 
- asigur\ asisten]\ de specialitate pentru desf\[urarea activit\]ii `n deplin\ siguran]\ [i securitate individual\ [i 
colectiv\ `n complexele [i serviciile subordonate, la solicitarea acestora; 
-  `ntocmeste  [i  gestioneaz\ baza de date privind activitatea de securitate [i s\n\tate a muncii; 
- supervizeaz\ aprovizionarea institu]iei cu toate echipamentele de protec]ie [i de lucru, materiale igienico-
sanitare, alimenta]ie de protec]ie, c$t [i a materialelor necesare inform\rii [i educ\rii angaja]ilor, `ntocmind 
totodat\ [i necesarul acestor materiale, pentru `ntreaga direc]ie; 
- urm\re[te derularea contracte de prest\ri servicii medicale cu societ\]ile comerciale de specialitate, pentru 
supravegherea st\rii de s\n\tate a salaria]ilor prin «Servicii medicale de medicina muncii » (controale 
medicale periodice, fi[ele de evaluare (fi[e de aptitudine), examene psihologice); 
-  colaboreaz\ `n mod direct cu „Comitetul de securitate [i s\n\tate a muncii”, prin aplicarea hot\r$rilor 
acestuia [i prezentarea periodic\ de studii [i rapoarte cu privire la activitatea pe linie de securitate [i s\n\tate a 
muncii; 
-  `ntocme[te programul anual pentru `mbun\t\]irea mediului muncii, `n colaborare cu «Comitetul de securitate 
[i s\n\tate a muncii»; 
-  urm\re[te `ntreaga activitate de securitate a muncii prin controale periodice la centrele din teritoriu, `n baza 
unor grafice de lucru aprobate de conducerea DGASPC D$mbovi]a; 
- prezint\ directorului modul de organizare privind ap\rarea `mpotriva incendiilor `n unitate; 
- asigur\ identificarea [i evaluarea riscurilor de incendiu din unitate [i justific\ autorit\]ilor competente c\ 
m\surile de ap\rare `mpotriva incendiilor sunt corelate cu natura [i nivelul riscurilor; 
- acord\ sprijin  `n ob]inerea autoriza]iilor [i avizele de prevenire [i stingere a incendiilor, prev\zute de lege; 
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- elaboreaz\ instruc]iunile de ap\rare `mpotriva incendiilor [i stabile[te sarcinile ce le revin salaria]ilor, pentru 
fiecare loc de munc\; 
- verific\ ca, at$t salaria]ii, c$t [i persoanele din exterior, care au acces `n unitate, s\  respecte instruc]iunile 
privind m\surile de ap\rare `mpotriva incendiilor; 
- stabile[te un num\r de persoane cu atribu]ii privind punerea `n aplicare, controlul [i supravegherea m\surilor 
de ap\rare `mpotriva incendiilor; 
- urm\rea[te modul de asigurare a  mijloacelor tehnice corespunzatoare [i personalul necesar interven]iei `n 
caz de incendiu, precum [i condi]iile de preg\tire ale acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul 
activit\]ii, [i m\rimea unit\]ii; 
- asigur\ [i pune `n mod gratuit la dispozi]ia for]elor chemate `n ajutor mijloacele tehnice, echipamente de 
protec]ie individual\, substan]ele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existen]a [i 
func]ionarea unit\]ii; 
-  r\spunde de `ndrumarea [i controlul activit\]ilor de prevenire [i stingere a incendiilor; 
-  verific\ modul `n care sunt aplicate hot\r$rile organelor de control [i modul de respectare a normelor de 
prevenire [i stingere a incendiilor; 
-  coordoneaz\ activitatea de prevenire [i stingere a incendiilor; 
-  r\spunde de actualizarea [i informarea persoanelor cu atribu]ii de conducere despre actele normative care 
reglementeaz\ activitatea PSI; 
- asigur\ asisten]\ tehnic\ conduc\torilor de complexe/centre; 
- `ndrum\ activitatea pe linie de PSI pentru conduc\torii locurilor de munc\ [i contribuie la elaborarea 
instruc]iunilor de prevenire [i stingere a incendiilor la locurile de munc\; 
- r\spunde de executarea pe baz\ de planificare a controalelor tehnice de prevenire a incendiilor `n 
complexe/centre; 
- verific\ modul de `ntre]inere [i exploatare a mijloacelor tehnice de prevenire [i stingere a incendiilor; 
- urm\re[te respectarea normelor de prevenire [i stingere a incendiilor pentru noile investi]ii; 
- organizeaz\ desf\]urarea activi\]ilor instructiv – educative de prevenire [i stingere a incendiilor [i instruieste 
personalul la `ncadrarea `n munc\; 
-  particip\ la ac]iunile de stingere [i cercetare a incendiilor; 
- propune reglementarea prin dispozi]ii scrise a locurilor de munc\ unde se interzice fumatul [i folosirea 
focului deschis; 
- urm\re[te modul de  aplicare a legisla]iei privind managementul situa]iilor de urgen]\, cu respectarea 
limitelor de autoritate [i a principiului autonomiei institu]iei; 
- asigur\ si urm\re[te,  respectarea de c\tre persoanele angajate a normelor  `n domeniul situa]iilor de urgen]\; 
- initiaz\, elaboreaz\ [i fundamenteaz\ activit\]i [i programe de prevenire [i protec]ie a salaria]ilor [i bunurilor 
materiale,  pe baza hot\r$rilor CJSU D$mbovi]a `n vederea aloc\rii de la buget a fondurilor necesare [i 
urm\re[te utilizarea acestor fonduri; 
- coordoneaz\ preg\tirea `ntregului personal, privind prevenirea, protec]ia [i interven]ia `n caz de situa]ii de 
urgen]\, pe institu]ie [i unit\]i subordonate; 
- asigur\, la nivel local, planificarea [i desf\[urarea unor exerci]ii de simulare privind gestionarea  diferitelor 
situa]ii de urgen]\; 
- analizeaz\ periodic, modul de `ndeplinire a ac]iunilor de prevenire prev\zute `n planurile proprii,  m\surile 
privind preg\tirea salaria]ilor [i a factorilor cu r\spunderi [i atribu]ii `n caz de situa]ii de urgen]\; 
- informeaz\ CJSU D$mbovi]a prin Centrul Opera]ional al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ ”Basarab 
I” al jude]ului D$mbovi]a la tel.: 112, 981, 982, 611212, fax: 611641 ,,despre situa]ia produs\, m\surile 
`ntreprinse [i nevoile de sprijin; 
- dispune `n[tiin]area [i alarmarea autorit\]ilor, institu]iilor publice, [i salaria]ilor ce pot fi afectati; 
- integreaz\ [i coordoneaz\, ac]iunile de limitare [i `nl\turare a efectelor distructive din zonele de competen]\; 
- stabile[te m\suri de urgen]\ pentru asigurarea func]iilor vitale necesare desf\[urarii activit\]ii sociale, `n zona 
afectat\; 
- organizeaz\ primirea [i `ntrebuin]area `n interven]ie, a for]elor [i mijloacelor de interven]ie sosite `n sprijin; 
- coordoneaz\ [i verific\ aplicarea m\surilor sanitare, sanitar-veterinare [i de impunere a legii; 
- reactualizeaz\ planurile de protec]ie [i interven]ie specifice; 
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- colaboreaz\ cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a pentru `ndeplinirea corespunz\toare a 
atribu]iilor serviciului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V 
DISPOZI}II GENERALE 

 
 
 
  Art. 28 Personalul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a este 
format din func]ionari publici, numi]i `n func]ii conform Legii  nr.188/1999, republicat\, actualizat\, [i 
personal contractual angajat pe baza de contract individual de munc\, `n conformitate cu prevederile Codului 
muncii – Legea nr. 53/2003 cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 
 Art. 29 Numirea, eliberarea din func]ie [i sanc]ionarea disciplinar\ a directorului general al Direc]iei 
Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a se face la propunerea pre[edintelui 
Consiliului Jude]ean prin hot\r$re a Consiliului Jude]ean D$mbovi]a, potrivit Legii nr.188/1999, republicat\, 
actualizat\, privind statutul func]ionarilor publici, [i H.G. nr. 1434/2004, privind atribu]iile [i regulamentul 
cadru de organizare [i func]ionare al direc]iei generale de asisten]\ social\ [i protec]ia copilului, republicat\, 
actualizat\, iar stabilirea drepturilor salariale urmeaz\ regimul prevederilor valabile pentru func]ionarii publici. 
 Art. 30 Numirea, eliberarea, sanc]ionarea disciplinar\ [i stabilirea drepturilor salariale ale directorilor 
generali adjunc]i ai Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a se face conform 
legisla]iei ce reglementeaz\ categoria func]ionarilor publici. 
 Art. 31 Numirea `n func]ii, angajarea pe baza de contract individual de munc\, executarea, 
modificarea, suspendarea [i `ncetarea raporturilor de serviciu sau de munc\, dupa caz, precum [i sanc]ionarea 
disciplinar\ a personalului se fac prin  dispozi]ie a directorului general sau act adi]ional, `n conformitate cu 
prevederile legale. 
 Art. 32 Drepturile de natur\ salarial\ ale personalului Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i 
Protec]ia  Copilului D$mbovi]a se stabilesc conform dispozi]iilor legale privind func]ionarii publici [i 
personalul contractual din unit\]ile bugetare. 
 Art. 33 ~n `ndeplinirea atribu]iilor de serviciu, personalul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i 
Protec]ia  Copilului D$mbovi]a are dreptul, pe l$ng\ salariul de baz\,  la premii  [i sporuri conform normelor 
legale, precum [i la un spor specific pentru  `ncordare psihic\ foarte ridicat\ `n condi]ii de munc\ deosebite `n 
care se desf\[oar\ activitatea, `n cuantum de 15% din salariul de baz\ (conform Legii-Cadru nr. 330/2009 
privind salarizarea unitar\ a personalului pl\tit din fonduri publice, actualizat\, coroborat\ cu dispozi]iile 
O.U.G. nr.1/2010 privind unele m\suri de re`ncadrare `n func]ii a unor categorii de personal din sectorul 
bugetar [i stabilirea salariilor acestora precum [i alte m\suri `n domeniul bugetar). 
 Art. 34 Celelalte drepturi [i obliga]ii ale salaria]ilor Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia 
Copilului D$mbovi]a se asigur\, `n conformitate cu dispozi]iile actelor normative, sau prevederilor legale `n 
vigoare. 
 Art. 35 Asisten]ii maternali profesioni[ti sunt `ncadra]i pe baz\ de contract  individual de munc\ pe 
perioad\ determinat\ [i sunt salariza]i conform prevederilor referitoare la salarizarea personalului contractual,  
`n vigoare. 
 Art. 36 Personalului Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a  `i sunt 
interzise `nc\lcarea confiden]ialit\]ii informa]iilor de]inute `n exercitarea atribu]iilor de serviciu, a secretului de 
serviciu, precum [i pretinderea sau primirea de foloase necuvenite. ~nc\lcarea acestor interdic]ii va fi 
sanctionat\ conform legisla]iei ce reglementeaz\ activitatea func]ionarilor publici [i a personalului contractual. 
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 Art. 37 Personalul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a are 
obliga]ia s\ manifeste solicitudine, promptitudine, pentru atingerea cu operativitate [i profesionalism a tuturor 
obiectivelor stabilite.  
 Art. 38 Atribu]iile de serviciu ale personalului Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  
Copilului D$mbovi]a sunt stabilite `n detaliu `n fi[ele de post. 

Art. 39 ~n exercitarea atribu]iilor de serviciu personalul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i 
Protec]ia  Copilului D$mbovi]a are obliga]ia de a respecta prevederile codului etic/deontologic. 

 
 
 
 

CAPITOLUL VI  
  DISPOZI}II FINALE 

 
 
 Art. 40 Direc]ia General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a are `n administrare, 
bunuri imobile (cl\diri [i terenuri) aflate `n domeniul public al jude]ului,  dar [i bunuri mobile (mijloace fixe [i 
obiecte de inventar) aflate `n patrimoniul privat al entit\]ii. 

Art. 41 Pentru bunurile aflate `n folosin]a, r\spunderea pentru p\strarea integrit\]ii acestora revine 
utilizatorului. 
 Art. 42 Bugetul Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a se aprob\ 
prin hot\r$re a Consiliului Jude]ean D$mbovi]a. 
 Art. 43 Eviden]a [i controlul fondurilor alocate pentru func]ionarea Direc]iei Generale de Asisten]\ 
Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a, se face prin compartimentele de specialitate ale institu]iei. 
 Art. 44  Pentru desf\[urarea activit\]ii Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia  Copilului 
D$mbovi]a  se pot primi [i folosi bunuri materiale de la persoane fizice [i juridice sub forma de sponsoriz\ri, 
cu respectarea dispozi]iilor legale.  

Art. 45 ~n vederea `ndeplinirii atribu]iilor ce `i revin, conform legii, Direc]ia General\ de Asisten]\ 
Social\ [i Protec]ia  Copilului D$mbovi]a colaboreaz\, pe baz\ de protocoale sau conven]ii, cu celelalte 
direc]ii generale, servicii publice de asisten]\ social\ sau persoane cu atribu]ii `n domeniul asisten]ei sociale, 
organiza]ii neguvernamentale, reprezentan]i ai societ\]ii civile, serviciile publice descentralizate ale 
ministerelor [i ale celorlalte organe centrale ale administra]iei publice din jude], prim\rii, unit\]i sanitare din 
jude], unit\]i de poli]ie din jude] etc.. 

 Art. 46 Personalul D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a r\spunde disciplinar, civil, contraven]ional [i penal, dupa 
caz, pentru neaducerea la `ndeplinire a atribu]iilor prev\zute `n prezentul ROF [i `n fi[ele de post, pentru 
abateri de la etica [i deontologia profesional\. 

Art. 47 To]i salaria]ii au obliga]ia de a `ndeplinii [i alte atribu]ii din domeniul de activitate a 
serviciului/biroului din care fac parte, care decurg din actele normative `n vigoare, precum [i sarcinile de 
serviciu dispuse de conducerea D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a menite s\ concure la realizarea integral\ a atribu]iilor 
direc]iei, la `mbunatatirea activit\]ii acesteia. 

Art. 48 Salaria]ii D.G.A.S.P.C. D$mbovi]a au obliga]ia s\ asigure securitatea materialelor cu con]inut 
secret, r\spunz$nd de scurgerea informa]iilor [i a documentelor din compartimentele respective. 

Art. 49 Prezentul Regulament de Organizare [i Func]ionare se va difuza sub semnatura directorului 
general, directorilor generali adjunc]i, [efilor de servicii/birouri, complexe din cadrul D.G.A.S.P.C. 
D$mbovi]a, care vor asigura, sub semnatur\, luarea la cunostin]\ de c\tre to]i salaria]ii direc]iei. 

 
 
 
 
 

 

DIRECTOR  GENERAL, 
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ing. BUCUR CRISTIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Red./Teh.: C.I.  
Nr. ex.1 


