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H O T Ă R Â R E 

-  PROIECT -  
 

         pentru modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social 
cu cazare: ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia” din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
                        
 
 
   Având în vedere: 
➢  Referatul de aprobare nr.8699/17.08.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
➢ Raportul nr.8703/17.08.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.45487/10.08.2021, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.8502/10.08.2021; 

➢ prevederile Hotărârii nr.13/10.08.2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021 cu privire la înființarea centrului 
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia”, ca 
serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Complexului servicii persoane adulte Corabia, serviciu 
social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt; 

➢ prevederile art.32 alin.(4) lit.d) și lit.g) și art.33 alin.(3) lit.g) 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 cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 alin.(1), art.539 lit.b) și art.540 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 alin.(1) și art.2 alin.(1) lit.a) și alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și Anexa nr.II (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare „Sănătate și Asistență 
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Socială”) și Anexa nr.VIII (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare „Administrație”) la legea-
cadru; 

➢ prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.7025/22.06.2021 referitoare la încetare de drept a contractului 
individual de muncă existent, conform art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 Codul muncii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

  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, cu modificările și completările ulterioare,   

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e. 

 
Art. 1. Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia, înscris în anexa nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, se modifică prin: 
a) desființarea postului vacant aferent personalului contractual de execuție de instructor de 

ergoterapie, nivel studii M, treaptă profesională debutant de la Compartimentul de specialitate, 
de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul 
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia (poziția nr.5 în Statul de funcții al Complexului 
Servicii Persoane Adulte Corabia); 

b) înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție de instructor de educație, 
nivel studii M, treaptă profesională principal, la Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar al Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul Complexului Servicii 
Persoane Adulte Corabia, pe perioadă nedeterminată; 

c) transformarea a două posturi în statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia, înscris în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, după 
cum urmează:   

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională IV din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire al Centrului de 
Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia (poziția 
nr.52 în Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia), se transformă în 
post de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I; 

- postul vacant de kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de servicii de 
recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia (poziția nr.62 în Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia), se 
transformă în post de kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional debutant. 

     Art. 2. Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare  “Centrul de îngrijire 

și asistență Corabia” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia, înscris în anexa la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021, se modifică după cum urmează:  

1. La articolul 10, alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” d) instructor de educație (235204); ” 

2. La articolul 10, alineatul (3) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” d) instructorul de educație îndeplinește, în principal, următoarele atribuții: 

1. asigură recuperare, protecție şi îngrijire specializată în funcție de vârstă, dezvoltare 
fizică şi intelectuală, tip de handicap; 

2. sprijină beneficiarii în vederea exercitării dreptului la exprimarea liberă a opiniei; 
3. efectuează activități care se fac cu frecvenţă zilnică şi lunară: programe instructiv-

educative, observă comportamentul beneficiarului şi este responsabil pentru felul în care 
aceştia îşi petrec timpul liber, participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii educativ-
recuperatorie a beneficiarilor, stabileşte la începutul fiecărei luni un plan care 
evidenţiază activitatea pe care acesta trebuie să o facă în cursul lunii respective. Planul 
mai cuprinde jocuri didactice, activităţi de recreere şi stimulare, activități de îndemânare 
și creație, deprinderi de viață independentă, strategiile si metodele folosite; 

4. asigură un ajutor adecvat pentru realizarea activităților de bază ale vieții beneficiarilor 
precum și asistența necesară beneficiarilor aflați în situație de dependență; 
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5. participă alături de infirmiere la îngrijirea beneficiarilor, formarea deprinderilor de 
autoservire, autonomie si socializarea acestora; 

6. asigură împreună cu personalul de îngrijire întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aferente 
desfăşurării procesului educativ; 

7. participă la servirea mesei; 
8. răspunde de integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor cu care desfășoară activităţi 

educative şi informează şeful centrului cu privire la orice abuz fizic, emoțional, sexual 
sau de altă natură asupra acestora; 

9. pregătește zilnic activități de stimulare educativă (senzorial, psihomotor, cognitive si de 
vorbire, motricitate fină, socializare) atât în saloane şi în sălile de zi sau în aer liber; 

10. participă creativ şi activ la diverse proiecte în favoarea beneficiarilor; 
11. elaborează şi prezintă conducerii unităţii necesarul de materiale didactice, aparatură, 

etc, necesare desfaşurării activităţii, raspunde de corecta utilizare a mobilierului şi 
materialelor din dotare. ” 

            Art. 3. 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 și                                                                              
Managementul Unităților Sanitare                                                                      
Nr.8703/17.08.2021  

 
                  

 
RAPORT 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii 
Persoane Adulte Corabia și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 

social cu cazare: ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia” 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 naţional de 
asistenţă 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 instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice 
centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea 
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.  
    Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar 
sistemelor de asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistență socială şi 
sistemul de servicii sociale.  

Conform prevederilor art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administrației publice 
locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială şi a 
serviciilor sociale. 
 Atribuțiile principale ale autorităţilor administraţiei publice locale privind 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi 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. 
 Potrivit prevederilor art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea atribuţiilor prevăzute la art.112 autorităţile 
administraţiei publice locale înfiinţează structuri specializate denumite servicii publice de 
asistenţă socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului judeţean/al 
primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.   

Serviciile publice de asistenţă socială se organizează în subordinea consiliilor judeţene, 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, la nivel de direcţie generală. 
 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 asistenţă socială în domeniul protecţiei 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. 
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II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 

DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

II.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 
APARATULUI PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  

PROTECȚIA COPILULUI OLT 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, 
au fost aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt – aparat propriu. 

 Conform prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020  
organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările 
ulterioare, și-a încetat aplicabilitatea. 

   
II.2. SERVICIILE 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 mai multe 
Hotărâri ale Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.121/29.07.2021. 
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt are următoarea 
structură organizatorică:  

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” Balș; 

8. Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ; 

9. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina ; 

10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal ; 

11. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina; 

12. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina; 

13. Complexul servicii Slatina; 

14. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina; 

15. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia; 

16. Complexul servicii persoane adulte Slatina; 

17. Complexul servicii persoane adulte Corabia; 

18. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni;  

19. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa; 

20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; 

21. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 

22. Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni; 

23. Centrul de abilitare și reabilitare Caracal; 

24. Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt; 

25. Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii 

de nevoie Slatina. 
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Organigrama și Statul de funcții ale Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia 
au fost apobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, fiind înscrise în 
anexele nr.1 și 2 la această hotărâre. 

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul 
de Îngrijire și Asistență Corabia” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia 
este  înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/ 24.06.2021. 

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 cu Regulamentul de organizare și 
funcționare înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu 
modificările ulterioare. 

Conform prevederilor art.32 alin. (4) lit.d) și lit. g) 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. 

- eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele 
financiare alocate de Consiliul Judeţean Olt, în condiţiile legii. 
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) lit.g) 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, Directorul general al DGASPC Olt elaborează şi propune spre aprobare 
Consiliului Judeţean Olt, statul de funcţii al DGASPC Olt, având avizul Colegiului director. 

     

III. PROPUNEREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Personalul serviciilor sociale fără personalitate juridică, din structura direcției este 

încadrat pe posturi aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat 
de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, care se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare și este salarizat potrivit prevederilor 
legislației în vigoare privind salarizarea personalului din unitățile bugetare. 

Funcțiile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
se regăsesc în anexa nr.II (Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Sănătate și Asistenţă 
Socială) și anexa nr.VIII (Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Administraţie,,) din Legea – 
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 
și completările ulterioare. 

 Prin adresa nr.45487/10.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.8502/10.08.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a înaintat 
raportul nr. 45450/10.08.2021 prin care propune aprobarea modificării statului de funcții al 
Complexului servicii persoane adulte Corabia din structura DGASPC Olt și aprobarea 
modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de îngrijire și asistență din 
cadrul Complexului servicii persoane adulte Corabia. 
 

III.A. PROPUNERE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCȚII AL  
COMPLEXULUI SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA DIN STRUCTURA DGASPC OLT 
 
A) Având în vedere referatele nr.40582/16.07.2021 și nr.41121/20.07.2021 întocmite de 

domnul Cristian BUTNARIU, având funcția de conducere de Șef de centru al Complexului servicii 

persoane adulte Corabia, prin care solicită atât transformarea gradelor și treptelor profesionale 

ale unor funcții vacante aferente personalului contractual din statul de funcții al complexului, cât și 

desființarea unei funcții contractuale de execuție vacantă și înființarea altei funcții contractuale de 

execuție în cadrul aceluiași compartiment, ținând cont de necesitatea angajării de personal 

calificat pentru îndeplinirea standardelor minime de calitate a serviciilor sociale oferite în centru. 

Prin raportul DGASPC Olt nr. 45450/10.08.2021 se solicită aprobarea modificării statului de 

funcții al Complexului servicii persoane adulte Corabia din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează:  
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Complex servicii persoane adulte Corabia 

 

Poziţia  

din 

Statul de 

funcţii 

actual 

 

 

Titular 

 

Funcţia contractuală 

de execuție existentă 

 

Funcţia contractuală 

de execuție în care se 

transformă 

 

Obs. 
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Vacant 

Instructor de 

ergoterapie, nivel studii 

M, treaptă profesională 

Debutant 

Instructor de educație, 

nivel studii M, treaptă 

profesională Principal 

 

- 

 

52 

 

Vacant 

Muncitor calificat, nivel 

studii G, treaptă 

profesională IV 

Muncitor calificat, nivel 

studii G, treaptă 

profesională I 

 

- 

 

62 

 

Vacant 

Kinetoterapeut, nivel 

studii S, grad 

profesional Principal 

Kinetoterapeut, nivel 

studii S, grad 

profesional Debutant 

Postul s-a vacantat 

începând cu data de 

10.06.2021, prin 

încetarea CIM  

urmare decesului 

titularului postului 

Dispoziția 

nr.7025/22.06.2021 

 

          De asemenea,  în raportul DGASPC Olt nr. 45450/10.08.2021 se precizează că, în urma 

desființării și înființării funcției contractuale vacante, a transformării  treptelor și gradelor 

profesionale ale unor funcțiilor vacante aferente personalului contractual solicitate, nu se 

majorează cheltuielile de personal aprobate pentru DGASPC Olt. 

 

III.B. PROPUNERE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ DIN 

CADRUL COMPLEXULUI SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA 
 
B) Urmare modificării intervenită în structura de personal a Centrului de îngrijire și asistență, 

prin desființarea unei funcții contractuale de execuție vacantă, respectiv Instructor de ergoterapie 
și înființarea altei funcții contractuale de execuție respectiv Instructor de educație, se impune 
modificarea Regulamentul de organizare și funcționare al CIA Corabia înscris în anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021, astfel: 

Nr. 
crt. 

Prevederea actuală din ROF ce 
urmează a fi modificată 

Prevederea care va înlocui prevederea 
actuală 

0 1 2 

1 ARTICOLUL 10 
Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă. Personal de 
specialitate şi auxiliar 

 
(1) Personalul de specialitate este 

format din: 
a) psiholog (263411); 
b) asistent social (263501); 
c) medic (221108); 
d) instructor de ergoterapie 

(223003); 
e) asistent medical (325901); 
f) infirmieră (532103). 

 

ARTICOLUL 10 
Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 
 

(1) Personalul de specialitate este format 
din: 

a) psiholog (263411); 
b) asistent social (263501); 
c) medic (221108); 
d) instructor de educație (235204); 
e) asistent medical (325901); 
f) infirmieră (532103).  



5 

 

 Art.10, alin.(3) „Atribuţiile detaliate 
pentru fiecare post de specialitate aferent 

structurii organizatorice/ organigramei 
sunt următoarele:” 

 se modifică prin înlocuirea 
atribuțiilor specifice funcției de Instructor 

de ergoterapie cu atribuții specifice 
funcției de Instructor de educație, înscrise 

la litera d) 
 

d) instructorul de educație  îndeplineşte, în 
principal, următoarele atribuţii: 

1. asigură recuperare, protecţie şi îngrijire 
specializată în funcţie de vârstă, 
dezvoltare fizică şi intelectuală, tip de 
handicap; 

2. sprijină beneficiarii în vederea exercitării 
dreptului la exprimarea liberă a opiniei; 

3. efectuează activităţi care se fac cu 
frecvenţă zilnică şi lunară: programe 
instructiv-educative, observă 
comportamentul beneficiarului şi este 
responsabil pentru felul în care aceştia 
îşi petrec timpul liber, participă la 
organizarea şi desfăşurarea activităţii 
educativ-recuperatorie a beneficiarilor, 
stabileşte la începutul fiecărei luni un 
plan care evidenţiază activitatea pe care 
acesta trebuie să o facă în cursul lunii 
respective. Planul mai cuprinde jocuri 
didactice, activităţi de recreere şi 
stimulare, activități de îndemânare și 
creație, deprinderi de viață 
independentă, strategiile si metodele 
folosite; 

4. asigură un ajutor adecvat pentru 
realizarea activităților de bază ale vieții 
beneficiarilor precum și asistența 
necesară beneficiarilor aflați în situație 
de dependență; 

5. participă alături de infirmiere la îngrijirea 
beneficiarilor, formarea deprinderilor de 
autoservire, autonomie si socializarea 
acestora; 

6. asigură împreună cu personalul de 
îngrijire întreţinerea şi igienizarea 
spaţiilor aferente desfăşurării procesului 
educativ; 

7. participă la servirea mesei; 
8. răspunde de integritatea fizică şi psihică 

a beneficiarilor cu care desfăşoară 
activităţi educative şi informează şeful 
centrului cu privire la orice abuz fizic, 
emoţional, sexual sau de altă natură 
asupra acestora; 

9. pregăteşte zilnic activităţi de stimulare 
educativă (senzorial, psihomotor, 
cognitive si de vorbire, motricitate fină, 
socializare) atât în saloane şi în sălile de 
zi sau în aer liber; 

10. participă creativ şi activ la diverse 
proiecte în favoarea beneficiarilor. 

11. elaborează şi prezintă conducerii unităţii 
necesarul de materiale didactice, 
aparatură, etc, necesare desfaşurării 
activităţii, raspunde de corecta utilizare a 
mobilierului şi materialelor din dotare. 
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Având în vedere cele mai sus menționate, se solicită aprobarea modificării 
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul de îngrijire și asistență Corabia, 
înscris în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 94/24.06.2021. 
 

Având în vedere: 
➢ prevederile art.33, alin.(3), lit.”g” potrivit cărora Directorul general al DGASPC Olt 

elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Olt statul de funcții al DGASPC 
Olt, având avizul consultativ al Colegiului Director, prevederi legale din Regulamentul de 
organizare și funcționare al DGASPC Olt;                                                                          

➢ ședința Colegiului director din data de 10.08.2021 în care au fost prezentate propunerile 
din prezentul raport;  

➢ Hotărârea Colegiului Director nr.13 din 10.08.2021 privind eliberarea avizului consultativ 
pentru propunerile din prezentul raport. 

          DGASPC Olt solicită aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al 
Centrului de îngrijire și asistență din cadrul CSPA Corabia și a modificării statului de funcții al 
Complexului servicii persoane adulte Corabia din structura DGASPC Olt, în ședința Consiliului 
Județean Olt din luna august 2021.                                                                                               

Menționăm că Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt             
nr.45450/10.08.2021 poartă viza controlului financiar preventiv propriu. 
 

IV. PROPUNERI FINALE 
 

Având în vedere: 
 

➢ Raportul nr.45450/10.08.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.45487/10.08.2021, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.8502/10.08.2021; 

➢ prevederile Hotărârii nr.13/10.08.2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021 cu privire la înființarea 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență 
Corabia”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Complexului servicii persoane adulte Corabia, 
serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ prevederile art.32 alin.(4) lit.d) și lit.g) și art.33 alin.(3) lit.g) 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 cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 alin.(1), art.539 lit.b) și art.540 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 alin.(1) și art.2 alin.(1) lit.a) și alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și Anexa nr.II (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare „Sănătate și 
Asistență Socială”) și Anexa nr.VIII (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare 
„Administrație”) la legea-cadru; 

➢ prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.7025/22.06.2021 referitoare la încetare de drept a contractului 
individual de muncă existent, conform art.56, alin.(1), lit.a) din Legea nr.53/2003 Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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prin prezentul proiect de hotărâre se propun următoarele:  

  
➢ modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia, înscris 

în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, prin: 
a) desființarea postului vacant aferent personalului contractual de execuție de instructor de 

ergoterapie, nivel studii M, treaptă profesională debutant de la Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia 
din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia (poziția nr.5 în Statul de funcții 
al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia); 

b) înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție de instructor de 
educație, nivel studii M, treaptă profesională principal, la Compartimentul de specialitate, 
de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul 
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia, pe perioadă nedeterminată; 

c) transformarea a două posturi în statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia, înscris în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, 
după cum urmează:   

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională IV din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire al Centrului 
de Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia 
(poziția nr.52 în Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia), se 
transformă în post de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I; 

- postul vacant de kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de servicii 
de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din cadrul Complexului Servicii Persoane 
Adulte Corabia (poziția nr.62 în Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia), se transformă în post de kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional 
debutant. 
➢ modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: 

“Centrul de îngrijire și asistență Corabia” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia, înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021, după cum 
urmează:  

1. La articolul 10, alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” d) instructor de educație (235204); ” 

2. La articolul 10, alineatul (3) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” d) instructor de educație îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 

1. asigură recuperare, protecţie şi îngrijire specializată în funcţie de vârstă, 
dezvoltare fizică şi intelectuală, tip de handicap; 

2. sprijină beneficiarii în vederea exercitării dreptului la exprimarea liberă a opiniei; 
3. efectuează activităţi care se fac cu frecvenţă zilnică şi lunară: programe instructiv-

educative, observă comportamentul beneficiarului şi este responsabil pentru felul 
în care aceştia îşi petrec timpul liber, participă la organizarea şi desfăşurarea 
activităţii educativ-recuperatorie a beneficiarilor, stabileşte la începutul fiecărei luni 
un plan care evidenţiază activitatea pe care acesta trebuie să o facă în cursul lunii 
respective. Planul mai cuprinde jocuri didactice, activităţi de recreere şi stimulare, 
activități de îndemânare și creație, deprinderi de viață independentă, strategiile si 
metodele folosite; 

4. asigură un ajutor adecvat pentru realizarea activităților de bază ale vieții 
beneficiarilor precum și asistența necesară beneficiarilor aflați în situație de 
dependență; 

5. participă alături de infirmiere la îngrijirea beneficiarilor, formarea deprinderilor de 
autoservire, autonomie si socializarea acestora; 

6. asigură împreună cu personalul de îngrijire întreţinerea şi igienizarea spaţiilor 
aferente desfăşurării procesului educativ; 

7. participă la servirea mesei; 
8. răspunde de integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor cu care desfăşoară 

activităţi educative şi informează şeful centrului cu privire la orice abuz fizic, 
emoţional, sexual sau de altă natură asupra acestora; 
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9. pregăteşte zilnic activităţi de stimulare educativă (senzorial, psihomotor, cognitive 
si de vorbire, motricitate fină, socializare) atât în saloane şi în sălile de zi sau în 
aer liber; 

10. participă creativ şi activ la diverse proiecte în favoarea beneficiarilor; 
11. elaborează şi prezintă conducerii unităţii necesarul de materiale didactice, 

aparatură, etc, necesare desfaşurării activităţii, raspunde de corecta utilizare a 
mobilierului şi materialelor din dotare. ” 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem 
aprobarea acestuia în forma prezentată. 
 

 

 

ŞEF SERVICIU,                                                         p ŞEF SERVICIU,                                                                                

Serviciul Juridic - Contencios                                  Serviciul Resurse Umane și   
             Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                               Managementul Unităților Sanitare                                               

                                              Laura BOCAI   
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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii 

Persoane Adulte Corabia și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social 
cu cazare: ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia” din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
 
 

 
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii 

Persoane Adulte Corabia și Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social 
cu cazare: ”Centrul de Îngrijire și Asistență Corabia” din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, a fost întocmit în conformitate cu următorul temei 
legal: 

- prevederile art.32 alin.(4) lit.d) și lit.g) și art.33 alin.(3) lit.g) 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 cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1), art.539 lit.b) și art.540 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin.(1) și art.2 alin.(1) lit.a) și alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și Anexa nr.II (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare „Sănătate și 
Asistență Socială”) și Anexa nr.VIII (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare 
„Administrație”) la legea-cadru. 

 
 

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 naţional de 
asistenţă 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 instituţii, măsuri şi acţiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice 
centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea 
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor.  

Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Județul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22 
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    Sistemul naţional de asistenţă socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar 
sistemelor de asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistență socială şi 
sistemul de servicii sociale.  

Conform prevederilor art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administrației publice 
locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială şi a 
serviciilor sociale. 
 Atribuțiile principale ale autorităţilor administraţiei publice locale privind 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi 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. 
 Potrivit prevederilor art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în aplicarea atribuţiilor prevăzute la art.112 autorităţile 
administraţiei publice locale înfiinţează structuri specializate denumite servicii publice de 
asistenţă socială şi organizează, în aparatul de specialitate al consiliului judeţean/al 
primarului, compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale.   

Serviciile publice de asistenţă socială se organizează în subordinea consiliilor judeţene, 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti, la nivel de direcţie generală. 
 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 asistenţă socială în domeniul protecţiei 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 
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
II.1. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 

APARATULUI PROPRIU AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI  
PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările ulterioare, au 

fost aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt – aparat propriu. 

 Conform prevederilor art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020  
organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările 
ulterioare, și-a încetat aplicabilitatea. 

   
II.2. SERVICIILE 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 mai multe 
Hotărâri ale Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.121/29.07.2021. 
 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt are următoarea 
structură organizatorică:  

1. Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina; 
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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” Balș; 

8. Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia ; 

9. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Slatina ; 

10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Caracal ; 

11. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina; 

12. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina; 

13. Complexul servicii Slatina; 

14. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina; 

15. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia; 

16. Complexul servicii persoane adulte Slatina; 

17. Complexul servicii persoane adulte Corabia; 

18. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni;  

19. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa; 

20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; 

21. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 

22. Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni; 

23. Centrul de abilitare și reabilitare Caracal; 

24. Centrul de abilitare și reabilitare Drăgănești-Olt; 

25. Complexul servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi alte persoane aflate în situaţii de 

nevoie Slatina. 

Organigrama și Statul de funcții ale Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia au 
fost apobate prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, fiind înscrise în 
anexele nr.1 și 2 la această hotărâre. 

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: ”Centrul de 
Îngrijire și Asistență Corabia” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia este  
înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/ 24.06.2021. 

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 cu Regulamentul de organizare și funcționare 
înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare. 

Conform prevederilor art.32 alin. (4) lit.d) și lit. g) 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. 

- eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele 
financiare alocate de Consiliul Judeţean Olt, în condiţiile legii. 
Potrivit prevederilor art.33 alin.(3) lit.g) 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, Directorul general al DGASPC Olt elaborează şi propune spre aprobare 
Consiliului Judeţean Olt, statul de funcţii al DGASPC Olt, având avizul Colegiului director. 

     

III. PROPUNEREA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI 
PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
Personalul serviciilor sociale fără personalitate juridică, din structura direcției este 

încadrat pe posturi aferente personalului contractual, al cărui regim juridic este reglementat de 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, care se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare și este salarizat potrivit prevederilor legislației 
în vigoare privind salarizarea personalului din unitățile bugetare. 

Funcțiile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 
se regăsesc în anexa nr.II (Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Sănătate și Asistenţă 
Socială) și anexa nr.VIII (Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Administraţie,,) din Legea – 
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Prin adresa nr.45487/10.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.8502/10.08.2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a înaintat 
raportul nr. 45450/10.08.2021 prin care propune aprobarea modificării statului de funcții al 
Complexului servicii persoane adulte Corabia din structura DGASPC Olt și aprobarea 
modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de îngrijire și asistență din 
cadrul Complexului servicii persoane adulte Corabia. 
 

III.A. PROPUNERE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII STATULUI DE FUNCȚII AL  
COMPLEXULUI SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA DIN STRUCTURA DGASPC OLT 
 
A) Având în vedere referatele nr.40582/16.07.2021 și nr.41121/20.07.2021 întocmite de 

domnul Cristian BUTNARIU, având funcția de conducere de Șef de centru al Complexului servicii 

persoane adulte Corabia, prin care solicită atât transformarea gradelor și treptelor profesionale ale 

unor funcții vacante aferente personalului contractual din statul de funcții al complexului, cât și 

desființarea unei funcții contractuale de execuție vacantă și înființarea altei funcții contractuale de 

execuție în cadrul aceluiași compartiment, ținând cont de necesitatea angajării de personal 

calificat pentru îndeplinirea standardelor minime de calitate a serviciilor sociale oferite în centru. 

Prin raportul DGASPC Olt nr. 45450/10.08.2021 se solicită aprobarea modificării statului de 

funcții al Complexului servicii persoane adulte Corabia din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

Complex servicii persoane adulte Corabia 

 

Poziţia  

din 

Statul de 

funcţii 

actual 

 

 

Titular 

 

Funcţia contractuală 

de execuție existentă 

 

Funcţia contractuală 

de execuție în care se 

transformă 

 

Obs. 
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Vacant 

Instructor de 

ergoterapie, nivel studii 

M, treaptă profesională 

Debutant 

Instructor de educație, 

nivel studii M, treaptă 

profesională Principal 

 

- 

 

52 

 

Vacant 

Muncitor calificat, nivel 

studii G, treaptă 

profesională IV 

Muncitor calificat, nivel 

studii G, treaptă 

profesională I 

 

- 

 

62 

 

Vacant 

Kinetoterapeut, nivel 

studii S, grad 

profesional Principal 

Kinetoterapeut, nivel 

studii S, grad 

profesional Debutant 

Postul s-a vacantat 

începând cu data de 

10.06.2021, prin 

încetarea CIM  

urmare decesului 

titularului postului 

Dispoziția 

nr.7025/22.06.2021 

 

          De asemenea,  în raportul DGASPC Olt nr. 45450/10.08.2021 se precizează că, în urma 

desființării și înființării funcției contractuale vacante, a transformării  treptelor și gradelor 

profesionale ale unor funcțiilor vacante aferente personalului contractual solicitate, nu se 

majorează cheltuielile de personal aprobate pentru DGASPC Olt. 
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III.B. PROPUNERE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI DE 
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ DIN 

CADRUL COMPLEXULUI SERVICII PERSOANE ADULTE CORABIA 
 
B) Urmare modificării intervenită în structura de personal a Centrului de îngrijire și asistență, 

prin desființarea unei funcții contractuale de execuție vacantă, respectiv Instructor de ergoterapie 
și înființarea altei funcții contractuale de execuție respectiv Instructor de educație, se impune 
modificarea Regulamentul de organizare și funcționare al CIA Corabia înscris în anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021, astfel: 

Nr. 
crt. 

Prevederea actuală din ROF ce 
urmează a fi modificată 

Prevederea care va înlocui prevederea 
actuală 

0 1 2 

1 ARTICOLUL 10 
Personalul de specialitate de 

îngrijire şi asistenţă. Personal de 
specialitate şi auxiliar 

 
(1) Personalul de specialitate este 

format din: 
a) psiholog (263411); 
b) asistent social (263501); 
c) medic (221108); 
d) instructor de ergoterapie 

(223003); 
e) asistent medical (325901); 
f) infirmieră (532103). 

 

ARTICOLUL 10 
Personalul de specialitate de îngrijire şi 

asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar 
 

(1) Personalul de specialitate este format 
din: 

a) psiholog (263411); 
b) asistent social (263501); 
c) medic (221108); 
d) instructor de educație (235204); 
e) asistent medical (325901); 
f) infirmieră (532103).  

 Art.10, alin.(3) „Atribuţiile detaliate 
pentru fiecare post de specialitate aferent 

structurii organizatorice/ organigramei 
sunt următoarele:” 

 se modifică prin înlocuirea 
atribuțiilor specifice funcției de Instructor 

de ergoterapie cu atribuții specifice 
funcției de Instructor de educație, înscrise 

la litera d) 
 

d) instructorul de educație  îndeplineşte, în 
principal, următoarele atribuţii: 

1. asigură recuperare, protecţie şi îngrijire 
specializată în funcţie de vârstă, 
dezvoltare fizică şi intelectuală, tip de 
handicap; 

2. sprijină beneficiarii în vederea exercitării 
dreptului la exprimarea liberă a opiniei; 

3. efectuează activităţi care se fac cu 
frecvenţă zilnică şi lunară: programe 
instructiv-educative, observă 
comportamentul beneficiarului şi este 
responsabil pentru felul în care aceştia 
îşi petrec timpul liber, participă la 
organizarea şi desfăşurarea activităţii 
educativ-recuperatorie a beneficiarilor, 
stabileşte la începutul fiecărei luni un 
plan care evidenţiază activitatea pe care 
acesta trebuie să o facă în cursul lunii 
respective. Planul mai cuprinde jocuri 
didactice, activităţi de recreere şi 
stimulare, activități de îndemânare și 
creație, deprinderi de viață 
independentă, strategiile si metodele 
folosite; 

4. asigură un ajutor adecvat pentru 
realizarea activităților de bază ale vieții 
beneficiarilor precum și asistența 
necesară beneficiarilor aflați în situație 
de dependență; 

5. participă alături de infirmiere la îngrijirea 
beneficiarilor, formarea deprinderilor de 
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autoservire, autonomie si socializarea 
acestora; 

6. asigură împreună cu personalul de 
îngrijire întreţinerea şi igienizarea 
spaţiilor aferente desfăşurării procesului 
educativ; 

7. participă la servirea mesei; 
8. răspunde de integritatea fizică şi psihică 

a beneficiarilor cu care desfăşoară 
activităţi educative şi informează şeful 
centrului cu privire la orice abuz fizic, 
emoţional, sexual sau de altă natură 
asupra acestora; 

9. pregăteşte zilnic activităţi de stimulare 
educativă (senzorial, psihomotor, 
cognitive si de vorbire, motricitate fină, 
socializare) atât în saloane şi în sălile de 
zi sau în aer liber; 

10. participă creativ şi activ la diverse 
proiecte în favoarea beneficiarilor. 

11. elaborează şi prezintă conducerii unităţii 
necesarul de materiale didactice, 
aparatură, etc, necesare desfaşurării 
activităţii, raspunde de corecta utilizare a 
mobilierului şi materialelor din dotare. 

 
Având în vedere cele mai sus menționate, se solicită aprobarea modificării Regulamentului 

de organizare și funcționare pentru Centrul de îngrijire și asistență Corabia, înscris în Anexa la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 94/24.06.2021. 
 

Având în vedere: 
➢ prevederile art.33, alin.(3), lit.”g” potrivit cărora Directorul general al DGASPC Olt 

elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Olt statul de funcții al DGASPC 
Olt, având avizul consultativ al Colegiului Director, prevederi legale din Regulamentul de 
organizare și funcționare al DGASPC Olt;                                                                          

➢ ședința Colegiului director din data de 10.08.2021 în care au fost prezentate propunerile 
din prezentul raport;  

➢ Hotărârea Colegiului Director nr.13 din 10.08.2021 privind eliberarea avizului consultativ 
pentru propunerile din prezentul raport. 

          DGASPC Olt solicită aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al 
Centrului de îngrijire și asistență din cadrul CSPA Corabia și a modificării statului de funcții al 
Complexului servicii persoane adulte Corabia din structura DGASPC Olt, în ședința Consiliului 
Județean Olt din luna august 2021.                                                                                               

Menționăm că Raportul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt             
nr.45450/10.08.2021 poartă viza controlului financiar preventiv propriu. 
 

IV. PROPUNERI FINALE 
 

Având în vedere: 
 

➢ Raportul nr.45450/10.08.2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.45487/10.08.2021, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.8502/10.08.2021; 

➢ prevederile Hotărârii nr.13/10.08.2021 a Colegiului Director al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021 cu privire la înființarea 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Îngrijire și Asistență 
Corabia”, ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
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➢ prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021 cu privire la aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale Complexului servicii persoane adulte Corabia, 
serviciu social fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt; 

➢ prevederile art.32 alin.(4) lit.d) și lit.g) și art.33 alin.(3) lit.g) 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 cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 și art.2 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 alin.(1), art.539 lit.b) și art.540 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

➢ prevederile art.1 alin.(1) și art.2 alin.(1) lit.a) și alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și Anexa nr.II (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare „Sănătate și Asistență 
Socială”) și Anexa nr.VIII (Familia Ocupațională de Funcții Bugetare „Administrație”) la 
legea-cadru; 

➢ prevederile Dispoziției Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.7025/22.06.2021 referitoare la încetare de drept a contractului 
individual de muncă existent, conform art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.53/2003 Codul 
muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
prin prezentul proiect de hotărâre se propun următoarele:  

  
➢ modificarea Statului de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia, înscris în 

anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, prin: 
a) desființarea postului vacant aferent personalului contractual de execuție de instructor de 

ergoterapie, nivel studii M, treaptă profesională debutant de la Compartimentul de 
specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia 
din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia (poziția nr.5 în Statul de funcții al 
Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia); 

b) înființarea unui post aferent personalului contractual de execuție de instructor de educație, 
nivel studii M, treaptă profesională principal, la Compartimentul de specialitate, de îngrijire, 
asistență și auxiliar al Centrului de Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul Complexului 
Servicii Persoane Adulte Corabia, pe perioadă nedeterminată; 

c) transformarea a două posturi în statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia, înscris în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.105/24.06.2021, 
după cum urmează:   

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională IV din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire al Centrului de 
Îngrijire și Asistență Corabia din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia 
(poziția nr.52 în Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia), se 
transformă în post de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I; 

- postul vacant de kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional principal din cadrul 
Compartimentului de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar al Centrului de servicii 
de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu din cadrul Complexului Servicii Persoane 
Adulte Corabia (poziția nr.62 în Statul de funcții al Complexului Servicii Persoane Adulte 
Corabia), se transformă în post de kinetoterapeut, nivel studii S, grad profesional 
debutant. 
➢ modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare: 

“Centrul de îngrijire și asistență Corabia” din cadrul Complexului Servicii Persoane Adulte Corabia, 
înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.94/24.06.2021, după cum urmează:  

1. La articolul 10, alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” d) instructor de educație (235204); ” 

2. La articolul 10, alineatul (3) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 
” d) instructor de educație îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 
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1. asigură recuperare, protecție şi îngrijire specializată în funcție de vârstă, dezvoltare 
fizică și intelectuală, tip de handicap; 

2. sprijină beneficiarii în vederea exercitării dreptului la exprimarea liberă a opiniei; 
3. efectuează activităţi care se fac cu frecvenţă zilnică şi lunară: programe instructiv-

educative, observă comportamentul beneficiarului şi este responsabil pentru felul în 
care aceştia îşi petrec timpul liber, participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii 
educativ-recuperatorie a beneficiarilor, stabileşte la începutul fiecărei luni un plan 
care evidenţiază activitatea pe care acesta trebuie să o facă în cursul lunii 
respective. Planul mai cuprinde jocuri didactice, activităţi de recreere şi stimulare, 
activități de îndemânare și creație, deprinderi de viață independentă, strategiile si 
metodele folosite; 

4. asigură un ajutor adecvat pentru realizarea activităților de bază ale vieții 
beneficiarilor precum și asistența necesară beneficiarilor aflați în situație de 
dependență; 

5. participă alături de infirmiere la îngrijirea beneficiarilor, formarea deprinderilor de 
autoservire, autonomie si socializarea acestora; 

6. asigură împreună cu personalul de îngrijire întreţinerea şi igienizarea spaţiilor 
aferente desfăşurării procesului educativ; 

7. participă la servirea mesei; 
8. răspunde de integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor cu care desfăşoară activităţi 

educative şi informează şeful centrului cu privire la orice abuz fizic, emoţional, 
sexual sau de altă natură asupra acestora; 

9. pregăteşte zilnic activităţi de stimulare educativă (senzorial, psihomotor, cognitive si 
de vorbire, motricitate fină, socializare) atât în saloane şi în sălile de zi sau în aer 
liber; 

10. participă creativ şi activ la diverse proiecte în favoarea beneficiarilor; 
11. elaborează şi prezintă conducerii unităţii necesarul de materiale didactice, 

aparatură, etc, necesare desfaşurării activităţii, raspunde de corecta utilizare a 
mobilierului şi materialelor din dotare. ” 

 
 Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun aprobarea 

acestuia în forma prezentată. 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

Marius OPRESCU 
 
 


