REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentelor de
Organizare și Funcționare ale unor servii sociale, cu şi fără cazare, fără personalitate juridică
destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt

Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentelor de
Organizare și Funcționare ale unor servii sociale, cu şi fără cazare, fără personalitate juridică
destinate protecţiei copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt a fost întocmit în conformitate cu următorul temei legal:
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor
de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.32 alin.(4) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018;
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) și alin.(4) lit. b) și c), art.34,
art.73, art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexelor nr.1 și 2 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate
copiilor din sistemul de protecție specială;
- prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
- prevederile Anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
prevenirii şi combaterii violenței domestice;
- prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.

1

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECȚIEI GENERALE DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT
Prin Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este
reglementat cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de
asistență socială în România.
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de
instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice
centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.
Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar
sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistență socială și
sistemul de servicii sociale.
Conform prevederilor art.27 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup,
în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune
socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri
diverse, în funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei
categorii de beneficiari.
Potrivit prevederilor art.29 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, clasificarea serviciilor sociale are la bază următoarele criterii:
a) scopul serviciului;
b) categoriile de beneficiari cărora li se adresează;
c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidențial sau nerezidențial;
d) locul de acordare;
e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale;
f) regimul de acordare.
Conform prevederilor art.30 alin.(1)-(3) şi alin.(4) lit.b) și c) din Legea asistenței sociale
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, după scopul lor, serviciile sociale pot fi
clasificate în: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei,
servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție socială etc.
După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale
destinate copilului și/sau familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor
violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicții, respectiv consum de
alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de
persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate cu măsură educativă sau
pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor
cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor de lungă durată, precum și
servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor.
După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în servicii cu cazare, pe perioadă
determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, internate de tip social,
adăposturi de noapte etc. și servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la
domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanța socială etc.
După locul de acordare, serviciile sociale se asigură în centre de zi și în centre
rezidenţiale.
Potrivit prevederilor art.34 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, categoriile și tipurile de servicii sociale, activitățile și funcțiile aferente
fiecărui tip de serviciu, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare se stabilesc
prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
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Conform prevederilor art.73 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecției copilului și familiei au ca principal
obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creșterii, formării, dezvoltării și educării
copilului în cadrul familiei.
Principalele categorii de servicii sociale sunt:
a) servicii de prevenire a separării copilului de familie;
b) servicii de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională;
c) servicii pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinții săi;
d) servicii de sprijin pentru familiile aflate în situații de dificultate.
Serviciile sociale prevăzute la alin.(2) pot fi acordate în instituții/unități de asistență
socială, respectiv în centre de zi, centre rezidențiale, precum și la domiciliul familiei, la domiciliul
persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate.
Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările
și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane,
grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au
atribuții privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor
sociale.
Atribuțiile principale ale autorităților administrației publice locale privind administrarea şi
acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale sunt prevăzute la art.112 alin.(2)
și alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în aplicarea atribuțiilor prevăzute la art.112 autoritățile
administrației publice locale înființează structuri specializate denumite servicii publice de
asistență socială și organizează, în aparatul de specialitate al consiliului județean/al primarului,
compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.
Serviciile publice de asistență socială se organizează în subordinea consiliilor județene,
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și Consiliului General al Municipiului
București, la nivel de direcție generală.
Regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi structura orientativă de personal a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu,
organigrama şi statul de funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel județean,
măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
Prin hotărâre a consiliului județean se aprobă structura organizatorică, numărul de personal,
regulamentul de organizare și funcționare precum și finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică
cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel
județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Prin hotărâre a Consiliului Județean Olt se aprobă structura organizatorică, numărul de
personal, regulamentul de organizare şi funcționare precum şi finanțarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.
II.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A
SERVICIILOR SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 s-au aprobat: reorganizarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; organigrama, numărul de personal și statul de
funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu;
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organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; regulamentele de organizare și funcționare pentru Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile
subordonate.
Ulterior, hotărârea menționată mai sus a fost modificată și completată prin:
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.12/26.01.2017 cu privire la transformare posturi în
statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat
propriu și servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcției; modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/29.06.2017 cu privire la transformare posturi și
mutare post în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt – aparat propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică,
din structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean nr.143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi
vacante și mutarea unui post vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără
personalitate juridică, din structura direcției, rectificată prin Hotărârea Consiliului Județean
nr.165/26.10.2017;
Hotărârea Consiliului Județean nr.15/25.01.2018 cu privire la transformare posturi în
statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt –
aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura
direcției;
Hotărârea Consiliului Județean nr.111/28.06.2018 cu privire la modificarea statelor de
funcții și a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu și fără cazare, fără
personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; modificarea
articolului 11 din Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de recuperare și
reabilitare Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.202/29.11.2018 cu privire la transformare posturi în
statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt –
aparatul propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din
structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/28.02.2019 cu privire la transformare posturi în
statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul
propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/28.03.2019 cu privire la transformare posturi în
statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul
propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019 cu privire la modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare
Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.97/27.06.2019 cu privire la transformarea și mutarea
unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt – aparat propriu, transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii
sociale din structura direcției, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al
Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal precum și cu privire la modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recuperare și
Reabilitare Caracal – serviciu social din structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.149/26.09.2019 cu privire la aprobarea statului de
funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina - serviciu social din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la
modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;
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Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.165/24.10.2019 cu privire la transformare posturi
aferente personalului contractual în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura
direcției.
Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.64/29.03.2018, și a fost modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018.
Conform prevederilor art.32 alin.(4) lit.d) din Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare, Colegiul
director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice
și a regulamentului de organizar şi funcţionare ale DGASPC Olt, precum şi rectificarea
bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sunt următoarele
servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică:
1. Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina;
2. Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina;
3. Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina;
4. Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina;
5. Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal;
6. Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal;
7. Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş;
8. Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia;
9. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş;
10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina;
11. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal;
12. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina;
13. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina;
14. Complexul servicii Slatina;
15. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina ;
16. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia;
17. Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina;
18. Complexul servicii persoane adulte Slatina ;
19. Complexul servicii persoane adulte Corabia ;
20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni ;
21. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa;
22. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu;
23. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu ;
24. Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni;
25. Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal;
26. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Drăgăneşti-Olt;
27. Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de
nevoie Slatina.
-

III. PROPUNEREA DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A REGULAMENTELOR DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE UNOR SERVII SOCIALE, CU ŞI FĂRĂ CAZARE,
FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂDESTINATE PROTECŢIEI COPILULUI DIN STRUCTURA
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT
Prin adresa nr.82374/07.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.12624/08.11.2019,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt a înaintat raportul
nr.82337/07.11.2019, prin care solitită la lit.D, modificarea și completarea Regulamentelor de
organizare și funcționare al serviciilor sociale cu și fără cazare destinate protecției copilului cu
următoarele proceduri operaționale, care vor constitui anexă la Regulamentele de organizare și
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funcționare, având în vedere prevederile Ordinelor Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.25/2019,
27/2019, 28/2019 şi 81/2019, astfel:
Casele de tip familial „Luminița” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.

Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională de admitere în CTF Luminița
Procedura operațională de încetare a serviciilor în CTF Luminița
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din
CTF Luminița
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina
Modul I, Standard 1.3.

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor

Modul I, Standard 2.1.

Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Modul VIII, Standard 1.1.

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Modul VIII, Standard 2.1.

Casele de tip familial „Mugurel” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.
Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea
Procedura operațională privind încetarea serviciilor
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Casele de tip familial „Sf. Valentin” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.
Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor
Procedura operațională privind încetarea serviciilor
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.
Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau
definitiv de părinţii săi
Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat
temporar sau definitiv de părinţii săi
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului beneficiarilor

Casele de tip familial „Sf. Elena” Corabia
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.
Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau
definitiv de părinţii săi
Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat
temporar sau definitiv de părinţii săi
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Centrul de primire în regim de urgență pentru copii din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina
Modul I, Standard 1.3.

Procedura operațională privind admiterea în cadrul Centrului de primire în regim
de urgență pentru copii
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Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.

Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind încetarea furnizării serviciilor în cadrul Centrului de
primire în regim de urgență pentru copii
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea
suspiciunilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra
copiilor din cadrul CPRU pentru copii
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor din cadrul
CPRU pentru copii

Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din cadrul Complexului servicii
„Sf. Ștefan” Slatina
Modul I, Standard 2.1.

Procedură operațională privind admiterea în cadrul CPRU pentru victimele
violenței în familie

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în Centrul de zi de recuperare pentru
copii cu dizabilități
Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului servicii
Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea
Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea
Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului servicii
„Amicii” Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii „Amicii”
Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului servicii „Sf.
Elena” Corabia
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena”
Corabia
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale
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Centrul maternal din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VII, Standard 1.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea serviciilor
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență

Centrul maternal „Adelina” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VII, Standard 1.1.

Procedura operațională privind admiterea în centrul maternal
Procedura operațională privind încetarea serviciilor în centrul maternal
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă

Ținând cont de intrarea în vigoare a noilor standarde minime de calitate pentru serviciile
sociale destinate copiilor, se impune modificarea art.4, alin.(2) din regulamentele de organizare și
funcționare pentru serviciile sociale destinate copiilor în sensul precizării actului normativ în vigoare
specific fiecărui serviciu social, astfel:
1. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție
specială, Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca
centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, pentru:
Casele de tip familial ,, Luminița” Slatina;
Casele de tip familial ,, Sf. Andrei” Slatina;
Casele de tip familial ,, Mugurel” Slatina;
Casele de tip familial ,, Sf. Valentin” Slatina;
Casele de tip familial ,, Sf. Mihail” Caracal;
Casele de tip familial ,, Sf. Nicolae” Caracal;
Casele de tip familial ,, Sf. Maria” Balș;
Casele de tip familial ,, Sf. Elena” Corabia.
2. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție
specială, Anexa 2 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca
centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, pentru:
Centrul de primire în regim de urgență pentru copii din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan”
Slatina.
3. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice,
Anexa 1- Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată
organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice,
pentru:
Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din cadrul
Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina.
4. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, pentru:
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina;
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal;
Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului
servicii Slatina;
Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii
Slatina;
Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului
servicii ,,Amicii” Slatina;
Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii
,,Amicii” Slatina;
Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului
servicii ,,Sf. Elena” Corabia;
Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii ,,Sf.
Elena” Corabia.
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5. Ordinul Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, pentru:
Centrul maternal din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia;
Centrul maternal „Adelina” Slatina.
Regulamentele de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare destinate
protecției copilului au fost aprobate prin anexe la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016,
cu modificările și completările ulterioare, astfel:
1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Luminiţa” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.72 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf.Andrei” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.73 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
3. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Mugurel” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.74 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
4. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,, Sf.Valentin” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.75 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
5. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Maria” Balş a fost aprobat prin anexa nr.78 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.149/26.09.2019 cu privire la aprobarea statului de
funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina - serviciu social din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la modificarea
Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, art.2 din Regulamentul de organizare și
funcționare a serviciului social cu cazare: “Casele de tip familial “Sf. Maria” Balş” înscris în Anexa
nr.78 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare,
a fost modificat, după cum urmează: „(2) Serviciul social „Casele de tip familial “Sf. Maria” Balş” are o
capacitate totală de 36 de locuri.”
6. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf.Elena” Corabia a fost aprobat prin anexa nr.79 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
7. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de recuperare
pentru copii cu dizabilități Slatina a fost aprobat prin anexa nr.83 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
8. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de recuperare
pentru copii cu dizabilități Caracal a fost aprobat prin anexa nr.84 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
9. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal
,,Adelina” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019, Regulamentul de organizare și
funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, a fost modificat și completat, după cum urmează:
„ARTICOLUL 2 - Identificarea serviciului social
(1) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”, cod serviciu social 8790 CR-MC-I, este
înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt,
acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.001118 din 23.05.2014, deține Licenţa de
funcționare definitivă/ provizorie nr. ……………………, cu sediul în municipiul Slatina, strada Aleea
Muncii, nr.1, bl.FB14, sc.A, et.3, ap.15, judeţul Olt.
(2) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina are o capacitate de 4 cupluri mamă-copil.”
Articolul 10 a fost modificat și completat, astfel:
- la alineatul (1), după litera f) a fost introdusă o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
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„g) infirmieră (532103)”;
- la alineatul (3), litera f) a fost modifică și are următorul cuprins:
„f) îngrijitoarea și infirmiera îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:”;
- la alineatul (3) litera f) după punctul 18 au fost introduse 2 noi puncte, punctele 19 și 20, cu
următorul cuprins:
„19. răspunde de prelevarea şi păstrarea probelor alimentare conform normelor legale în vigoare;
20. răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor prezenți în centru şi informează
conducerea centrului cu privire la orice abuz fizic, emoțional, sexual sau de altă natură, indiferent cine
este persoana care l-a înfăptuit.”
10. Complexul servicii „Sf. Ștefan” Slatina
Conform anexei nr.25 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, Complexul servicii „Sf. Ștefan” Slatina, are în structura sa 2 centre și
anume:
- Centrul de primire în regim de urgență pentru copii;
- Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie.
a) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul de primire în
regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina a fost aprobat
prin anexa nr.86 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare.
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul de primire în
regim de urgență pentru victimele violenței în familie” din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan”
Slatina a fost aprobat prin anexa nr.87 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare.
11. Complexul servicii Slatina
Conform anexei nr.26 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, Complexul servicii Slatina, are în structura sa 2 centre și anume:
- Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.
a) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru copii
aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii Slatina a fost
aprobat prin anexa nr.88 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările
și completările ulterioare.
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii Slatina a fost aprobat
prin anexa nr.89 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare.
12. Conform anexei nr.27 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, Complexul servicii ,, Amicii” Slatina, are în structura sa 2 centre de zi și
anume:
- Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.
a) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru copii
aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii ,, Amicii” Slatina a
fost aprobat prin anexa nr.90 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare.
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina a fost
aprobat prin anexa nr.91 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările
și completările ulterioare.
13. Conform anexei nr.28 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, Complexul servicii „Sf. Elena” Corabia, are în structura sa 3 centre și
anume:
- Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
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- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii;
- Centrul maternal.
a) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru copii
aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia
a fost aprobat prin anexa nr.92 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare.
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia a
fost aprobat prin anexa nr.93 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare.
c) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul maternal” din
cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia a fost aprobat prin anexa nr.94 la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere:
- Raportul nr.82337/07.11.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.82374/07.11.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.12624/08.11.2019;
- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt nr.16/07.11.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor
de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.32 alin.(4) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018;
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) și alin.(4) lit. b) și c), art.34,
art.73, art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexelor nr.1 și 2 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate
copiilor din sistemul de protecție specială;
- prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
- prevederile Anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
prevenirii şi combaterii violenței domestice;
- prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
prevederile Dispozițiilor Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt nr.17176/19.09.2019, nr.19027/24.10.2019, nr.17306/25.09.2019,
nr.19028/24.10.2019,
nr.18099/02.10.2019,
nr.18394/15.10.2019,
nr.20041/06.11.2019,
nr.18150/04.10.2019,
nr.19029/24.10.2019,
20386/12.11.2019,
nr.18697/18.10.2019,
nr.18640/16.10.2019, nr.18639/16.10.2019 și nr.18297/11.10.2019,
propunem următoarele:
➢ modificarea și completarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servii
sociale, cu şi fără cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
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1. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Luminița” Slatina, înscris în Anexa nr.72 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din
sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,;Casele de tip familial ,,Luminița” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională de admitere în CTF Luminița, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională de încetare a serviciilor în CTF Luminița, înscrisă în anexa nr.2 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din CTF ,,Luminița”, înscrisă
în anexa nr.3 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Andrei” Slatina, înscris în Anexa nr.73 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din regulament.”
3. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Mugurel” Slatina, înscris în Anexa nr.74 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
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Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
4. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Valentin” Slatina, înscris în Anexa nr.75 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina aplică proceduri proprii aprobate
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
5. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Maria” Balș, înscris în Anexa nr.78 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016,
cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş, aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii
săi, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat temporar sau definitiv
de părinţii săi, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul regulament;
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Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
6. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.79 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții
săi, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat temporar sau definitiv
de părinții săi, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din regulament.”
7. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de
recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina, înscris în Anexa nr.83 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina aplică proceduri
proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în Centrul de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilități, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
8. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de
recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, înscris în Anexa nr.84 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
-
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„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal aplică proceduri
proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centrul, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
9. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal
,,Adelina” Slatina, înscris în Anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul maternal ,,Adelina” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centrul maternal, înscrisă în anexa nr.1 la
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor în centrul maternal, înscrisă în anexa nr.2 la
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, înscrisă în anexa nr.3 la regulament.
(2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din l regulament.”
10. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ,,Centrul de primire
în regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina, înscris în
Anexa nr.86 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările
ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului
servicii „Sf. Ștefan” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în cadrul Centrului de primire în regim de urgență
pentru copii, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea furnizării serviciilor în cadrul Centrului de primire în
regim de urgență pentru copii, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea suspiciunilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din cadrul CPRU pentru
copii, înscrisă în anexa nr.3 la regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor din cadrul CPRU pentru copii,
înscrisă în anexa nr.4 la regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din regulament.”
11. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul de primire
în regim de urgență pentru victimele violenței în familie” din cadrul Complexului servicii
„Sf. Ștefan” Slatina, înscris în Anexa nr.87 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
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„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi
combaterii violenței domestice . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie” din
cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, respectiv
Procedura operațională privind admiterea în cadrul CPRU pentru victimele violenței în familie, înscrisă în
anexa la regulament.
(2) Anexa face parte integrantă din regulament.”
12. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii Slatina,
înscris în Anexa nr.88 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din
cadrul Complexului servicii Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
13. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii Slatina, înscris în Anexa
nr.89 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare,
după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
14. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii ,,Amicii”
Slatina, înscris în Anexa nr.90 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor .”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

„ ARTICOLUL 13
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Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din
cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
15. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina, înscris
în Anexa nr.91 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările
ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor .”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii ,,Amicii” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
16. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena”
Corabia, înscris în Anexa nr.92 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din
cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum
urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la
regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
17. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia,
înscris în Anexa nr.93 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social: „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la
regulament;
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(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
18. Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul maternal”
din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.94 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social: „Centrul maternal” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică
proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, înscrisă în anexa nr.3 la regulament.
(2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din regulament.”
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea acestuia
în forma prezentată.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Nr.13169/21.11.2019
Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22

HOTĂRÂRE
- PROIECT cu privire la modificarea şi completarea Regulamentelor de Organizare și
Funcționare ale unor servii sociale, cu şi fără cazare, fără personalitate juridică destinate
protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt

Având în vedere:
-

-

-

-

-

-

-

Referatul de aprobare nr.13168/21.11.2019 la proiectul de hotărâre nr.13169/21.11.2019;
Raportul nr.82337/07.11.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.82374/07.11.2019, înregistrată
la Consiliul Județean Olt sub nr.12624/08.11.2019;
prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt nr.16/07.11.2019;
prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de
personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare
pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile
subordonate, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art.32 alin.(4) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit
prin Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018;
prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) și alin.(4) lit. b) și c),
art.34, art.73, art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile Anexelor nr.1 și 2 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial
destinate copiilor din sistemul de protecție specială;
prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
prevederile Anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
prevenirii şi combaterii violenței domestice;
prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
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-

prevederile Dispozițiilor Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt nr.17176/19.09.2019, nr.19027/24.10.2019, nr.17306/25.09.2019,
nr.19028/24.10.2019, nr.18099/02.10.2019, nr.18394/15.10.2019, nr.20041/06.11.2019,
nr.18150/04.10.2019, nr.19029/24.10.2019, 20386/12.11.2019, nr.18697/18.10.2019,
nr.18640/16.10.2019, nr.18639/16.10.2019 și nr.18297/11.10.2019,

În temeiul art.173 alin.(1) lit. a) și d), alin.(2) lit. c) și alin.(5) lit. b), art.182 alin.(1) și
alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.63/2019,

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art. I. Regulamentele de Organizare și Funcționare ale unor servii sociale, cu şi fără
cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt se modifică și se completează, după
cum urmează:
1. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Luminița” Slatina, înscris în Anexa nr.72 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum
urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Luminița” Slatina aplică proceduri proprii aprobate
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională de admitere în CTF Luminița, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională de încetare a serviciilor în CTF Luminița, înscrisă în anexa nr.2 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din CTF ,,Luminița”,
înscrisă în anexa nr.3 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Andrei” Slatina, înscris în Anexa nr.73 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după
cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina aplică proceduri proprii aprobate
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt, după cum urmează:
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Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
3. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Mugurel” Slatina, înscris în Anexa nr.74 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după
cum urmează:
- la articolul 4 alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina aplică proceduri proprii aprobate
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3
la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
4. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Valentin” Slatina, înscris în Anexa nr.75 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum
urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina aplică proceduri proprii
aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3
la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
-
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5. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Maria” Balș, înscris în Anexa nr.78 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum
urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale
nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip
rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balș, aplică proceduri proprii aprobate
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau definitiv de
părinții săi, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat temporar sau
definitiv de părinții săi, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3
la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului beneficiarilor, înscrisă în anexa
nr.4 la prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
6. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.79 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum
urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau definitiv de
părinții săi, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat temporar sau
definitiv de părinții săi, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
7. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de
recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina, înscris în Anexa nr.83 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

4

„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina aplică
proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în Centrul de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilități, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
8. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de
recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, înscris în Anexa nr.84 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal aplică
proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
9. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul
maternal ,,Adelina” Slatina, înscris în Anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum
urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul maternal ,,Adelina” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru maternal, înscrisă în anexa nr.1 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor în centrul maternal, înscrisă în anexa nr.2
la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, înscrisă în anexa nr.3 la prezentul
regulament.
(2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
10. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ,,Centrul de
primire în regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina,
înscris în Anexa nr.86 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
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„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial
destinate copiilor din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului
servicii „Sf. Ștefan” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în cadrul Centrului de primire a copilului în regim
de urgență pentru copii, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea furnizării serviciilor în cadrul Centrului de primire în
regim de urgență pentru copii, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea suspiciunilor de
abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din cadrul CPRU
pentru copii, înscrisă în anexa nr.3 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor din cadrul CPRU pentru
copii, înscrisă în anexa nr.4 la prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
11. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul de
primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie” din cadrul Complexului
servicii „Sf. Ștefan” Slatina, înscris în Anexa nr.87 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum
urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
prevenirii și combaterii violenței domestice . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie”
din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, respectiv
Procedura operațională privind admiterea în cadrul CPRU pentru victimele violenței în familie,
înscrisă în anexa la prezentul regulament.
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.”
12. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi
pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii
Slatina, înscris în Anexa nr.88 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți”
din cadrul Complexului servicii Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
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13. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii Slatina,
înscris în Anexa nr.89 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
14. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi
pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii
,,Amicii” Slatina, înscris în Anexa nr.90 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din
cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum
urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
15. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii ,,Amicii”
Slatina, înscris în Anexa nr.91 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii ,,Amicii” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
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16. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii
„Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.92 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din
cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum
urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
17. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi
pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena”
Corabia, înscris în Anexa nr.93 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
18. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul
maternal” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.94 la
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre
maternale.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul maternal” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică
proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament;
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Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, înscrisă în anexa nr.3 la prezentul
regulament.
(2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
Art. II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget–Finanțe, Serviciului Resurse
Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Olt, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt în vederea aducerii la
îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului – Județul Olt.
-

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU

AVIZAT,
Secretar general al județului
Marinela Elena ILIE
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Resurse Umane şi
Managementul Unităților Sanitare
Nr.13175/21.11.2019

APROB
PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

RAPORT
la Proiectul de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentelor de
Organizare și Funcționare ale unor servii sociale, cu şi fără cazare, fără personalitate juridică
destinate protecției copilului din structura Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt

I. CADRUL LEGAL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DIRECȚIEI GENERALE DE
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT
Prin Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este
reglementat cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de
asistență socială în România.
Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de
instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice
centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea
efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.
Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar
sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistență socială și
sistemul de servicii sociale.
Conform prevederilor art.27 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup,
în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune
socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri
diverse, în funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei
categorii de beneficiari.
Potrivit prevederilor art.29 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, clasificarea serviciilor sociale are la bază următoarele criterii:
a) scopul serviciului;
b) categoriile de beneficiari cărora li se adresează;
c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidențial sau nerezidențial;
d) locul de acordare;
e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale;
f) regimul de acordare.
Conform prevederilor art.30 alin.(1)-(3) şi alin.(4) lit.b) și c) din Legea asistenței sociale
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, după scopul lor, serviciile sociale pot fi
clasificate în: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei,
servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție socială etc.
După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale
destinate copilului și/sau familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor
violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicții, respectiv consum de
alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de
persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate cu măsură educativă sau
pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor
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cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor de lungă durată, precum și
servicii sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor.
După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în servicii cu cazare, pe perioadă
determinată sau nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, internate de tip social,
adăposturi de noapte etc. și servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la
domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanța socială etc.
După locul de acordare, serviciile sociale se asigură în centre de zi și în centre
rezidenţiale.
Potrivit prevederilor art.34 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, categoriile și tipurile de servicii sociale, activitățile și funcțiile aferente
fiecărui tip de serviciu, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare se stabilesc
prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.
Conform prevederilor art.73 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecției copilului și familiei au ca principal
obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creșterii, formării, dezvoltării și educării
copilului în cadrul familiei.
Principalele categorii de servicii sociale sunt:
a) servicii de prevenire a separării copilului de familie;
b) servicii de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională;
c) servicii pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinții săi;
d) servicii de sprijin pentru familiile aflate în situații de dificultate.
Serviciile sociale prevăzute la alin.(2) pot fi acordate în instituții/unități de asistență
socială, respectiv în centre de zi, centre rezidențiale, precum și la domiciliul familiei, la domiciliul
persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate.
Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările
și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane,
grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au
atribuții privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor
sociale.
Atribuțiile principale ale autorităților administrației publice locale privind administrarea şi
acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale sunt prevăzute la art.112 alin.(2)
și alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Conform prevederilor art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în aplicarea atribuțiilor prevăzute la art.112 autoritățile
administrației publice locale înființează structuri specializate denumite servicii publice de
asistență socială și organizează, în aparatul de specialitate al consiliului județean/al primarului,
compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.
Serviciile publice de asistență socială se organizează în subordinea consiliilor județene,
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și Consiliului General al Municipiului
București, la nivel de direcție generală.
Regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă
socială şi structura orientativă de personal a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu,
organigrama şi statul de funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică cu
personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel județean,
măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
Prin hotărâre a consiliului județean se aprobă structura organizatorică, numărul de personal,
regulamentul de organizare și funcționare precum și finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este o instituție publică
cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel
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județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure,
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
Prin hotărâre a Consiliului Județean Olt se aprobă structura organizatorică, numărul de
personal, regulamentul de organizare şi funcționare precum şi finanțarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.
II.
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A
SERVICIILOR SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 s-au aprobat: reorganizarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; organigrama, numărul de personal și statul de
funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu;
organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; regulamentele de organizare și funcționare pentru Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile
subordonate.
Ulterior, hotărârea menționată mai sus a fost modificată și completată prin:
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.12/26.01.2017 cu privire la transformare posturi în
statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat
propriu și servicii sociale fără personalitate juridică din structura direcției; modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/29.06.2017 cu privire la transformare posturi și
mutare post în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt – aparat propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică,
din structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean nr.143/25.09.2017 cu privire la transformarea unor posturi
vacante și mutarea unui post vacant în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără
personalitate juridică, din structura direcției, rectificată prin Hotărârea Consiliului Județean
nr.165/26.10.2017;
Hotărârea Consiliului Județean nr.15/25.01.2018 cu privire la transformare posturi în
statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt –
aparatul propriu și serviciile sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din structura
direcției;
Hotărârea Consiliului Județean nr.111/28.06.2018 cu privire la modificarea statelor de
funcții și a organigramelor pentru unele dintre serviciile sociale cu și fără cazare, fără
personalitate juridică, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016; modificarea
articolului 11 din Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de recuperare și
reabilitare Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.202/29.11.2018 cu privire la transformare posturi în
statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt –
aparatul propriu și ale unor servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică, din
structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.18/28.02.2019 cu privire la transformare posturi în
statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul
propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.34/28.03.2019 cu privire la transformare posturi în
statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul
propriu și în statele de funcții ale unor servicii sociale din structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019 cu privire la modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare
Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt;
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Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.97/27.06.2019 cu privire la transformarea și mutarea
unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt – aparat propriu, transformarea unor posturi vacante în statele de funcții ale unor servicii
sociale din structura direcției, desființarea și înființarea unui post în statul de funcții al
Centrului de Recuperare și Reabilitare Caracal precum și cu privire la modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de Recuperare și
Reabilitare Caracal – serviciu social din structura direcției;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.149/26.09.2019 cu privire la aprobarea statului de
funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina - serviciu social din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la
modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din
structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt;
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.165/24.10.2019 cu privire la transformare posturi
aferente personalului contractual în statele de funcții ale Direcției Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și ale unor servicii sociale din structura
direcției.
Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.64/29.03.2018, și a fost modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018.
Conform prevederilor art.32 alin.(4) lit.d) din Regulamentul de Organizare și Funcționare
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare, Colegiul
director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice
și a regulamentului de organizar şi funcţionare ale DGASPC Olt, precum şi rectificarea
bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;
În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sunt următoarele
servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică:
1. Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina;
2. Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina;
3. Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina;
4. Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina;
5. Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal;
6. Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal;
7. Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş;
8. Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia;
9. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi Balş;
10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina;
11. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal;
12. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina;
13. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina;
14. Complexul servicii Slatina;
15. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina ;
16. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia;
17. Complexul servicii pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pentru
integrarea/reintegrarea copilului în familie Slatina;
18. Complexul servicii persoane adulte Slatina ;
19. Complexul servicii persoane adulte Corabia ;
20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni ;
21. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa;
22. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu;
23. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu ;
24. Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni;
25. Centrul de recuperare şi reabilitare Caracal;
26. Centrul de integrare prin terapie ocupaţională Drăgăneşti-Olt;
27. Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de
nevoie Slatina.
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III. PROPUNEREA DE MODIFICARE ŞI COMPLETARE A REGULAMENTELOR DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE UNOR SERVII SOCIALE, CU ŞI FĂRĂ CAZARE,
FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂDESTINATE PROTECŢIEI COPILULUI DIN STRUCTURA
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT
Prin adresa nr.82374/07.11.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.12624/08.11.2019,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt a înaintat raportul
nr.82337/07.11.2019, prin care solitită la lit.D, modificarea și completarea Regulamentelor de
organizare și funcționare al serviciilor sociale cu și fără cazare destinate protecției copilului cu
următoarele proceduri operaționale, care vor constitui anexă la Regulamentele de organizare și
funcționare, având în vedere prevederile Ordinelor Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.25/2019,
27/2019, 28/2019 şi 81/2019, astfel:
Casele de tip familial „Luminița” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.

Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională de admitere în CTF Luminița
Procedura operațională de încetare a serviciilor în CTF Luminița
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din
CTF Luminița
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Casele de tip familial „Sf. Andrei” Slatina
Modul I, Standard 1.3.

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor

Modul I, Standard 2.1.

Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Modul VIII, Standard 1.1.

Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Modul VIII, Standard 2.1.

Casele de tip familial „Mugurel” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.
Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea
Procedura operațională privind încetarea serviciilor
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Casele de tip familial „Sf. Valentin” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.
Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor
Procedura operațională privind încetarea serviciilor
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Casele de tip familial „Sf. Maria” Balș
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.
Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau
definitiv de părinţii săi
Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat
temporar sau definitiv de părinţii săi
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului beneficiarilor
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Casele de tip familial „Sf. Elena” Corabia
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.
Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau
definitiv de părinţii săi
Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat
temporar sau definitiv de părinţii săi
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor

Centrul de primire în regim de urgență pentru copii din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VIII, Standard 1.1.

Modul VIII, Standard 2.1.

Procedura operațională privind admiterea în cadrul Centrului de primire în regim
de urgență pentru copii
Procedura operațională privind încetarea furnizării serviciilor în cadrul Centrului de
primire în regim de urgență pentru copii
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea
suspiciunilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra
copiilor din cadrul CPRU pentru copii
Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor din cadrul
CPRU pentru copii

Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din cadrul Complexului servicii
„Sf. Ștefan” Slatina
Modul I, Standard 2.1.

Procedură operațională privind admiterea în cadrul CPRU pentru victimele
violenței în familie

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în Centrul de zi de recuperare pentru
copii cu dizabilități
Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului servicii
Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea
Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea
Procedura operațională privind încetarea serviciilor

Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului servicii
„Amicii” Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii „Amicii”
Slatina
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale
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Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului servicii „Sf.
Elena” Corabia
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena”
Corabia
Modul I, Standard 2.2.
Modul I, Standard 3.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale

Centrul maternal din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VII, Standard 1.1.

Procedura operațională privind admiterea în centru
Procedura operațională privind încetarea serviciilor
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență

Centrul maternal „Adelina” Slatina
Modul I, Standard 1.3.
Modul I, Standard 2.1.
Modul VII, Standard 1.1.

Procedura operațională privind admiterea în centrul maternal
Procedura operațională privind încetarea serviciilor în centrul maternal
Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor
de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă

Ținând cont de intrarea în vigoare a noilor standarde minime de calitate pentru serviciile
sociale destinate copiilor, se impune modificarea art.4, alin.(2) din regulamentele de organizare și
funcționare pentru serviciile sociale destinate copiilor în sensul precizării actului normativ în vigoare
specific fiecărui serviciu social, astfel:
1. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție
specială, Anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca
centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, pentru:
Casele de tip familial ,, Luminița” Slatina;
Casele de tip familial ,, Sf. Andrei” Slatina;
Casele de tip familial ,, Mugurel” Slatina;
Casele de tip familial ,, Sf. Valentin” Slatina;
Casele de tip familial ,, Sf. Mihail” Caracal;
Casele de tip familial ,, Sf. Nicolae” Caracal;
Casele de tip familial ,, Sf. Maria” Balș;
Casele de tip familial ,, Sf. Elena” Corabia.
2. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție
specială, Anexa 2 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca
centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat, pentru:
Centrul de primire în regim de urgență pentru copii din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan”
Slatina.
3. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice,
Anexa 1- Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată
organizate ca centre de primire în regim de urgenţă pentru protecţia victimelor violenţei domestice,
pentru:
Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie din cadrul
Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina.
4. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime
de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor, pentru:
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina;
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal;
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Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului
servicii Slatina;
Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii
Slatina;
Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului
servicii ,,Amicii” Slatina;
Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii
,,Amicii” Slatina;
Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți din cadrul Complexului
servicii ,,Sf. Elena” Corabia;
Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii din cadrul Complexului servicii ,,Sf.
Elena” Corabia.
5. Ordinul Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale, pentru:
Centrul maternal din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia;
Centrul maternal „Adelina” Slatina.
Regulamentele de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale cu şi fără cazare destinate
protecției copilului au fost aprobate prin anexe la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016,
cu modificările și completările ulterioare, astfel:
1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Luminiţa” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.72 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf.Andrei” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.73 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
3. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Mugurel” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.74 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
4. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,, Sf.Valentin” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.75 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
5. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Maria” Balş a fost aprobat prin anexa nr.78 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.149/26.09.2019 cu privire la aprobarea statului de
funcții al Complexului servicii pentru persoane adulte Slatina - serviciu social din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și cu privire la modificarea
Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru unele servicii sociale din structura Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, art.2 din Regulamentul de organizare și
funcționare a serviciului social cu cazare: “Casele de tip familial “Sf. Maria” Balş” înscris în Anexa
nr.78 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare,
a fost modificat, după cum urmează: „(2) Serviciul social „Casele de tip familial “Sf. Maria” Balş” are o
capacitate totală de 36 de locuri.”
6. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf.Elena” Corabia a fost aprobat prin anexa nr.79 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
7. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de recuperare
pentru copii cu dizabilități Slatina a fost aprobat prin anexa nr.83 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
8. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de recuperare
pentru copii cu dizabilități Caracal a fost aprobat prin anexa nr.84 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
9. Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal
,,Adelina” Slatina a fost aprobat prin anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
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Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.66/24.04.2019, Regulamentul de organizare și
funcționare a serviciului social cu cazare Centrul maternal ”Adelina” Slatina din cadrul Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, a fost modificat și completat, după cum urmează:
„ARTICOLUL 2 - Identificarea serviciului social
(1) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina”, cod serviciu social 8790 CR-MC-I, este
înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Olt,
acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr.001118 din 23.05.2014, deține Licenţa de
funcționare definitivă/ provizorie nr. ……………………, cu sediul în municipiul Slatina, strada Aleea
Muncii, nr.1, bl.FB14, sc.A, et.3, ap.15, judeţul Olt.
(2) Serviciul social “Centrul maternal „Adelina” Slatina are o capacitate de 4 cupluri mamă-copil.”
Articolul 10 a fost modificat și completat, astfel:
- la alineatul (1), după litera f) a fost introdusă o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
„g) infirmieră (532103)”;
- la alineatul (3), litera f) a fost modifică și are următorul cuprins:
„f) îngrijitoarea și infirmiera îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:”;
- la alineatul (3) litera f) după punctul 18 au fost introduse 2 noi puncte, punctele 19 și 20, cu
următorul cuprins:
„19. răspunde de prelevarea şi păstrarea probelor alimentare conform normelor legale în vigoare;
20. răspunde de integritatea fizică şi psihică a copiilor prezenți în centru şi informează
conducerea centrului cu privire la orice abuz fizic, emoțional, sexual sau de altă natură, indiferent cine
este persoana care l-a înfăptuit.”
10. Complexul servicii „Sf. Ștefan” Slatina
Conform anexei nr.25 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, Complexul servicii „Sf. Ștefan” Slatina, are în structura sa 2 centre și
anume:
- Centrul de primire în regim de urgență pentru copii;
- Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie.
a) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul de primire în
regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina a fost aprobat
prin anexa nr.86 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare.
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul de primire în
regim de urgență pentru victimele violenței în familie” din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan”
Slatina a fost aprobat prin anexa nr.87 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare.
11. Complexul servicii Slatina
Conform anexei nr.26 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, Complexul servicii Slatina, are în structura sa 2 centre și anume:
- Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.
a) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru copii
aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii Slatina a fost
aprobat prin anexa nr.88 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările
și completările ulterioare.
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii Slatina a fost aprobat
prin anexa nr.89 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare.
12. Conform anexei nr.27 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, Complexul servicii ,, Amicii” Slatina, are în structura sa 2 centre de zi și
anume:
- Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii.
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a) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru copii
aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii ,, Amicii” Slatina a
fost aprobat prin anexa nr.90 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare.
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina a fost
aprobat prin anexa nr.91 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările
și completările ulterioare.
13. Conform anexei nr.28 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, Complexul servicii „Sf. Elena” Corabia, are în structura sa 3 centre și
anume:
- Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți;
- Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii;
- Centrul maternal.
a) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru copii
aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia
a fost aprobat prin anexa nr.92 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare.
b) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia a
fost aprobat prin anexa nr.93 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare.
c) Regulamentul de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul maternal” din
cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia a fost aprobat prin anexa nr.94 la Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere:
- Raportul nr.82337/07.11.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului
Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.82374/07.11.2019, înregistrată la Consiliul
Județean Olt sub nr.12624/08.11.2019;
- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt nr.16/07.11.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor
de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art.32 alin.(4) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit prin
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018;
- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) și alin.(4) lit. b) și c), art.34,
art.73, art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Anexelor nr.1 și 2 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate
copiilor din sistemul de protecție specială;
- prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
- prevederile Anexei nr.1 la Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate
prevenirii și combaterii violenței domestice;
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-

prevederile Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind aprobarea
standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale;
prevederile Dispozițiilor Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt nr.17176/19.09.2019, nr.19027/24.10.2019, nr.17306/25.09.2019,
nr.19028/24.10.2019,
nr.18099/02.10.2019,
nr.18394/15.10.2019,
nr.20041/06.11.2019,
nr.18150/04.10.2019,
nr.19029/24.10.2019,
20386/12.11.2019,
nr.18697/18.10.2019,
nr.18640/16.10.2019, nr.18639/16.10.2019 și nr.18297/11.10.2019,

propunem următoarele:
➢ modificarea și completarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servii
sociale, cu şi fără cazare, fără personalitate juridică destinate protecției copilului din structura
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
1. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Luminița” Slatina, înscris în Anexa nr.72 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din
sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,;Casele de tip familial ,,Luminița” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională de admitere în CTF Luminița, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională de încetare a serviciilor în CTF Luminița, înscrisă în anexa nr.2 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din CTF ,,Luminița”, înscrisă
în anexa nr.3 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Andrei” Slatina, înscris în Anexa nr.73 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din regulament.”
11

3. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Mugurel” Slatina, înscris în Anexa nr.74 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
4. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Valentin” Slatina, înscris în Anexa nr.75 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina aplică proceduri proprii aprobate
prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt,
după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
5. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Maria” Balş, înscris în Anexa nr.78 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016,
cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
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„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş, aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii
săi, înscrisă în anexa nr.1 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat temporar sau definitiv
de părinţii săi, înscrisă în anexa nr.2 la prezentul regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
prezentul regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului beneficiarilor, înscrisă în anexa nr.4 la
prezentul regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.”
6. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Casele de tip
familial ,,Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.79 la Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii
săi, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor pentru copilul separat temporar sau definitiv
de părinții săi, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor, înscrisă în anexa nr.3 la
regulament;
- Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor, înscrisă în anexa nr.4 la
regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din regulament.”
7. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de
recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina, înscris în Anexa nr.83 la Hotărârea Consiliului Județean
Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina aplică proceduri
proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în Centrul de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilități, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
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8. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: Centrul de zi de
recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal, înscris în Anexa nr.84 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal aplică proceduri
proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centrul, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
9. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: Centrul maternal
,,Adelina” Slatina, înscris în Anexa nr.85 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social Centrul maternal ,,Adelina” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin
Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după
cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centrul maternal, înscrisă în anexa nr.1 la
regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor în centrul maternal, înscrisă în anexa nr.2 la
regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, înscrisă în anexa nr.3 la regulament.
(2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din l regulament.”
10. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ,,Centrul de primire
în regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina, înscris în
Anexa nr.86 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările
ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.25/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor
din sistemul de protecție specială. ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social ,,Centrul de primire în regim de urgență pentru copii” din cadrul Complexului
servicii „Sf. Ștefan” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în cadrul Centrului de primire în regim de urgență
pentru copii, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea furnizării serviciilor în cadrul Centrului de primire în
regim de urgență pentru copii, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea suspiciunilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copiilor din cadrul CPRU pentru
copii, înscrisă în anexa nr.3 la regulament;
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Procedura operațională privind controlul comportamentului copiilor din cadrul CPRU pentru copii,
înscrisă în anexa nr.4 la regulament.
(2) Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din regulament.”
11. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul de primire
în regim de urgență pentru victimele violenței în familie” din cadrul Complexului servicii
„Sf. Ștefan” Slatina, înscris în Anexa nr.87 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu
modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.28/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi
combaterii violenței domestice . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie” din
cadrul Complexului servicii „Sf. Ștefan” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, respectiv
Procedura operațională privind admiterea în cadrul CPRU pentru victimele violenței în familie, înscrisă în
anexa la regulament.
(2) Anexa face parte integrantă din regulament.”
12. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii Slatina,
înscris în Anexa nr.88 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din
cadrul Complexului servicii Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
13. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii Slatina, înscris în Anexa
nr.89 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare,
după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
14. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii ,,Amicii”
Slatina, înscris în Anexa nr.90 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
-
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- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor .”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din
cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
15. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina, înscris
în Anexa nr.91 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările
ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor .”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii ,,Amicii” Slatina aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
16. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena”
Corabia, înscris în Anexa nr.92 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social „Centrul de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți” din
cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția
Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum
urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la
regulament.
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
17. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: „Centrul de zi pentru
consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia,
înscris în Anexa nr.93 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și
completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor . ”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
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„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social: „Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii” din cadrul
Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului
general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea acordării serviciilor sociale, înscrisă în anexa nr.2 la
regulament;
(2) Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din regulament.”
18. Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: „Centrul maternal”
din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia, înscris în Anexa nr.94 la Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
- la articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.81/2019 privind
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.”
- după articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:
„ ARTICOLUL 13
Proceduri proprii
(1) Serviciul social: „Centrul maternal” din cadrul Complexului servicii „Sf. Elena” Corabia aplică
proceduri proprii aprobate prin Dispoziția Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:
- Procedura operațională privind admiterea în centru, înscrisă în anexa nr.1 la regulament;
- Procedura operațională privind încetarea serviciilor, înscrisă în anexa nr.2 la regulament;
- Procedura operațională privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz,
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență, înscrisă în anexa nr.3 la regulament.
(2) Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din regulament.”
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale şi propunem aprobarea
acestuia în forma prezentată.
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