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HOTĂRÂRE 

                                           -PROIECT- 

 
pentru reducerea capacității centrului rezidențial pentru persoane adulte  
            cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, precum  
            și pentru modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a  
            Regulamentului de Organizare și Funcționare ale centrului 

 
 
 
 
 
 

      Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.5621/13.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- nota de fundamentare nr.27239/03.05.2022 și raportul nr.28912/10.05.2022 ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintate Consiliului Județean Olt cu 
adresa nr.28913/10.05.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5465/10.05.2022;    

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 cu privire la înființarea 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare 
Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr. 6/10.05.2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și 
pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

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

- prevederile art.2 alin.(3) din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexele nr. II și       
nr. VIII la legea-cadru; 

- prevederile art.51 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu 
cazare de tip Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru 
pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și 
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, înscrise în anexa nr.1 la Ordinul ministrului 
muncii și justiției sociale nr.82/2019, modificat prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției 
Sociale nr.10431/2021 
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   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 hotărâre. 

 
Art. 1. Se aprobă reducerea capacității centrului rezidențial pentru persoane adulte cu 

handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” - serviciu social cu cazare fără personalitate 
juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, de la 50 de 
locuri la 15 locuri. 
 Art. 2. Se aprobă desființarea a patru posturi vacante aferente personalului contractual de 
execuție din Statul de funcții al centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de 
Abilitare și Reabilitare Cezieni”, înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.22/22.02.2021, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- postul vacant de infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant, din cadrul 
Compartimentului de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar (poziția nr.25 în Statul de 
funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire (poziția nr.53 
în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională II, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire (poziția nr.56 
în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire (poziția nr.61 
în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni). 

Art. 3. Ca urmare a celor aprobate la art.2 din prezenta hotărâre, Organigrama și Statul de 
funcții ale Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu 
Organigrama și Statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre. 
 Art. 4. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului 
social cu cazare: “Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” înscris în anexa nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

                                                                     „ARTICOLUL 2 
                                                          Identificarea serviciului social 
 
Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni”, cod serviciu social 

______________, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 0005160 din 
21.06.2016, deține Licența de funcționare definitivă/ provizorie seria: ________, nr.: __________, 
din _____________, sediul: strada Zambilei, nr. 12, din comuna Cezieni, județul Olt, cu o capacitate 
de 15 locuri.” 

2. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
             „ARTICOLUL 8 
                 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal 
 
(1) Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” funcționează cu un număr de 66 

total personal, inclusiv șeful de centru, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Olt 
nr.…………………., din care: 

a) personal de conducere: șef de centru: 1; 
b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 44; 
c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere - reparații, deservire: 21; 
d) voluntari. 

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 4,4/1.” 
Art. 5. Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu modificările ulterioare, se modifică în 
mod corespunzător cu prevederile art.2 din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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        Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe și 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.     
 
 
 

   INIȚIATOR        
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

                           Marius OPRESCU      
 
 
 
 
                              
 
 

                                                                                                                                                
AVIZAT                                                                                                                                                                                                                                                                     

Secretar General al Județului 
                                                                       Marinela-Elena ILIE 
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REFERAT DE APROBARE 
    la proiectul de hotărâre pentru reducerea capacității centrului rezidențial pentru persoane 

adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, precum și 
pentru modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare ale centrului 

 
 

I. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT –

SERVICIU PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 
 În subordinea Consiliului Județean Olt este înființată și funcționează Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - 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  

                DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT  
 

II.A DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT –  
APARATUL PROPRIU  

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările și completările 

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

 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu modificările 
ulterioare, a fost aprobată o nouă organigramă, iar organigrama aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările și completările ulterioare, și-a încetat 
aplicabilitatea. 

 
II.B DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA  

COPILULUI OLT –SERVICII SOCIALE 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 s-a aprobat înființarea centrului 
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, ca 
serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, prin restructurarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu 
handicap ”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni”.  

 Organigrama Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni a fost înscrisă în anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, fiind modificată și înlocuită cu organigrama 
înscrisă în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/27.05.2021, cu modificările 
ulterioare. 
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  Statul de Funcții al serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni, a fost înscris 
în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, fiind modificat și înlocuit cu 
statul de funcții înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/27.05.2021, cu 
modificările ulterioare. 

 Conform prevederilor art.1 alin.(4) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, 
cu modificările ulterioare, capacitatea ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni” este de 50 de 
locuri.  

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt are următoarea 
structură organizatorică:  

1. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Luminița” Slatina; 

2. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Andrei” Slatina; 

3. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Mugurel” Slatina; 

4. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Valentin” Slatina; 

5. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Mihail” Caracal; 

6. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Nicolae” Caracal; 

7. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Maria” Balș; 

8. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”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. Stefan” 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 asistență Spineni;  

19. Centrul de îngrijire şi asistență Şopârliţa; 

20. Centrul de îngrijire şi asistență 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. 

 
III. PROPUNERE DE REORGANIZARE A CENTRULUI REZIDENȚIAL PENTRU 

PERSOANE ADULTE CU HANDICAP ”CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE CEZIENI” 
- SERVICIU SOCIAL CU CAZARE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN STRUCTURA 
DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT PRIN  

REDUCEREA CAPACITĂȚII CENTRULUI 
 

 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„) la Legea – cadru 
nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Cu adresa nr.28913/10.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.5465/10.05.2022, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a înaintat 
Raportul nr.28912/10.05.2022, Nota de fundamentare nr.27239/03.05.2022 privind reorganizarea 
Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni prin diminuarea capacității de la 50 de locuri la 15 locuri, 
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Organigrama și Statul de Funcții ale Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, precum și 
Organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Prin referatul nr.27281/SMCA/03.05.2022 întocmit de doamna Mădălina Ștefania PETRE, 
având funcția de Șef serviciu al Serviciului management de caz pentru adulți, persoane adulte cu 
dizabilități, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale și avizat de domnul Sorin 
Mihail GHEORGHE, având funcția de șef serviciu cu atribuții de Director general adjunct al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, se propune reorganizarea Centrului de 
Abilitare și Reabilitare Cezieni prin diminuarea capacității centrului de la 50 locuri la 15 locuri, ținând 
cont de următoarele aspecte: 

În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt funcționează 
serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni, cu sediul în strada Zambilei, nr.12, din 
comuna Cezieni, județul Olt, cu o capacitate de 50 de locuri ca urmare a restructurării Centrului de 
Recuperare și Reabilitare Cezieni, prin implementarea Planului de restructurare avizat de către 
ANPD cu nr. 11229/ANPD/DGDPD/24.12.2019 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr. 38/27.02.2020. 

Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni deține avizul de înființare 
nr.220/ANDPDCA/DDPD/MI/25.01.2021, respectiv Licența de funcționare provizorie 
nr.D1022/04.05.2021 și a funcționat în două pavilioane; pavilionul central a aparținut principesei 
Elisabeta Brîncoveanu, a fost construit în anul 1920 din cărămidă, acoperit cu șindrilă, compus din 
demisol, mezanin și etaj, în prezent fiind declarat monument istoric. 

Necesitatea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare Cezieni prin modificarea 
capacităţii acestuia de la 50 locuri la 15 locuri,  porneşte de la analiza situaţiei existente la nivelul 
centrului, în sensul că în luna august 2021 s-a efectuat o evaluare de către o echipă formată din 
personal de la Serviciul Patrimoniu, Tehnic și Administrativ al DGASPC Olt și de la Serviciul 
Investiții al Consiliului Județean Olt, precum și un inginer invitat de la o firmă de proiectare, prin care 
s-a constatat că structura și grinzile din lemn de la etajul 1 al clădirii centrului (pavilionul central) în 
care au fost cazați beneficiarii, au putrezit, existând riscul de prăbușire a plafonului, fiind solicitată 
relocarea beneficiarilor din această clădire în regim de urgență. 

În contextul creat de forță majoră, DGASPC Olt a procedat la asigurarea în condiții de 
siguranță, a transferului unui număr de 35 de beneficiari ai Centrului de abilitare și reabilitare 
Cezieni în servicii sociale similare din structura DGASPC Olt, respectiv: 
- 30 de rezidenți au fost transferați în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slatina, 
-  5 rezidenți au fost transferați în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Spineni,  
- pentru un număr de 15 rezidenți, s-au găsit soluții de cazare/găzduire în incinta Centrului de 
abilitare și reabilitare Cezieni, respectiv în cel de-al doilea pavilion, (unde erau cazați anterior 6 
beneficiari), fiind disponibilizate și alte 3 încăperi cu destinația anterioară de birouri personal, spațiile 
interioare ale pavilionului fiind sigure, accesibile, funcționale, confortabile, curat întreținute, fiind 
respectate standardele specifice minime de calitate obligatorii.  
  Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina și Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni au în 
implementare planuri de restructurare avizate de către ANDP cu 
nr.11232/ANPD/DGDPD/24.12.2019, nr.11231/ANPD/DGDPD/24.12.2019, transferul beneficiarilor 
fiind realizat pe locuri vacante, în interiorul capacităților existente și aprobate. 

În continuare, beneficiarilor prezenți în cel de-al doilea pavilion, precum și celor transferați li 
se vor asigura servicii sociale la nivelul standardelor specifice minime de calitate, preocuparea 
majoră fiind siguranța acestora. 

Deoarece, în urma evaluării s-a constatat că toți rezidenții Centrului de abilitare și reabilitare 
Cezieni sunt persoane cu nevoi speciale, complexe, medicale, de îngrijire, asistență și recuperare 
care necesită servicii continue de îngrijire personală, tratament medicamentos, recuperare specifică 
și activități de abilitare/reabilitare, iar din experiența anterioară a furnizării serviciilor sociale la 
nivelul Centrului s-a constatat nevoia de personal de îngrijire și asistență, este avută în vedere 
menținerea actualei structuri de personal, exceptând posturile vacante, mai puțin cel de medic, 
respectiv 66 de posturi, cu mențiunea că sunt respectate prevederile art.8 alin.(2) din Anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și 
a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, unde se prevede că 
„pentru serviciile acordate in centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, raportul 
angajat/beneficiar este de minimum 1/1”.  

Menționăm că în prezent, în cadrul centrului își desfășoară activitatea un număr de 39 de 
angajați, iar în urma relocării celor 35 de beneficiari, 22 de angajați au fost delegați să-și desfășoare 
activitatea în Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina, iar 3 infirmieri își desfășoară activitatea în 
Centrul de abilitare și reabilitare Caracal. 
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Funcționarea serviciului social Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni reorganizat prin 
diminuarea capacității de la 50 de locuri la 15 locuri, se va realiza cu respectarea Standardelor 
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități, conform Ordinului Ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019. 

În raportul nr.28912/10.05.2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt se menționează că nu mai este necesară solicitarea avizului ANDPDCA pentru 
înființarea și funcționarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, în conformitate cu prevederile 
art. 51 alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat 
prin art.I, pct.1 din OUG nr. 114/2021. 

Cu privire la structura de personal a Centrului de abilitare și reabilitare Cezieni, se 
propun următoarele: 

➢ desființarea unui post vacant din Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și 
auxiliar, respectiv: 
- infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant, post înscris la poziția nr.25 în 

statul de funcții al centrului; 
➢ desființarea a 3 posturi vacante din Compartimentul administrativ, gospodărire, 

întreținere - reparații, deservire, respectiv: 
- muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, post înscris la poziția nr.53 în 

statul de funcții al centrului; 
- muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională II, post înscris la poziția nr.56 în 

statul de funcții al centrului; 
- muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, post înscris la poziția nr.61 în 

statul de funcții al centrului. 
          În prezent, Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni are în structură un număr de 70 de 
posturi din care: 

- 1 post de conducere – șef de centru; 
- 45 posturi de execuție în Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar; 
- 24 posturi în Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire, 

astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Structura 

Funcţia aferentă 
personalului contractual 

Gradul/ 
treapta 

profesională 

Nivelul 
studiilor 

Conducere Execuţie 

0 1 2 3 4 5 6 

1  Conducere Şef de 
centru 

 II S 

2  Compartimentul 
de specialitate, 
de îngrijire, 
asistenţă şi 
auxiliar 

 Psiholog Practicant S 

3  
 

  Asistent social Principal S 

4 Vacant   Medic  S 

5  
 

  Kinetoterapeut  S 

6    Maseur Principal M 

7    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

8    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

9    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

10    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

11    Asistent 
medical 

Principal PL 

12    Asistent 
medical 

Principal PL 

13    Asistent 
medical 

Principal PL 
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14    Asistent 
medical 

Principal PL 

15    Asistent 
medical 

Principal PL 

16    Asistent 
medical 

Principal PL 

17    Asistent 
medical 

Principal PL 

18    Asistent 
medical 

Principal PL 

19    Asistent 
medical 

Principal PL 

20    Asistent 
medical 

Principal PL 

21    Asistent 
medical 

Principal PL 

22    Asistent 
medical 

 PL 

23    Asistent 
medical 

 PL 

24    Asistent 
medical 

 PL 

25 Vacant   Infirmieră Debutant G 

26    Infirmieră  G 

27    Infirmieră  G 

28    Infirmieră  G 

29    Infirmieră  G 

30    Infirmieră  G 

31  
 

  Infirmieră  G 

32  
 

  Infirmieră  G 

33  
 

  Infirmieră  G 

34    Infirmieră  G 

35    Infirmieră  G 

36  
 

  Infirmieră  G 

37  
 

  Infirmier  G 

38    Infirmieră  G 

39  
 

  Infirmieră  G 

40    Infirmieră  G 

41    Infirmieră  G 

42    Infirmieră  G 

43    Infirmieră  G 

44  
 
 

  Infirmieră  G 

45    Infirmieră  G 

46  
 
 

  Infirmieră  G 

47  Compartimentul 
administrativ, 
gospodărire, 
întreţinere-
reparaţii, 
deservire 

 Administrator I M 

48    Inspector de 
specialitate 

IA S 

49    Funcţionar  M 

50    Magaziner  M 
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51    Spălătoreasă  G 

52    Spălătoreasă  G 

53 Vacant   Muncitor 
calificat  

I G 

54    Muncitor 
calificat  

II G 

55    Muncitor 
calificat  

III G 

56 Vacant   Muncitor 
calificat  

II G 

57    Muncitor 
calificat  

I G 

58    Muncitor 
calificat  

I G 

59    Muncitor 
calificat  

II G 

60    Muncitor 
calificat  

I G 

61 Vacant   Muncitor 
calificat  

I G 

62    Muncitor 
calificat  

II G 

63    Muncitor 
calificat 

III G 

64    Îngijitor  G 

65    Îngijitor  G 

66    Îngijitor  G 

67    Îngijitor  G 

68  
 

  Îngijitor  G 

69  
 

  Îngijitor  G 

70  
 

  Îngrijitor  G 

                                                                                 

În urma desființării celor 4 posturi de execuție vacante, Statul de funcții al Centrului de 
Abilitare și Reabilitare Cezieni înscris în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.22/22.02.2021, cu modificările ulterioare, devine: 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Structura 

Funcţia aferentă 
personalului contractual 

Gradul/ 
treapta 

profesională 

Nivelul 
studiilor 

Conducere Execuţie 

0 1 2 3 4 5 6 

1  Conducere Şef de 
centru 

 II S 

2  Compartimentul 
de specialitate, 
de îngrijire, 
asistenţă şi 
auxiliar 

 Psiholog Practicant S 

3  
 

  Asistent social Principal S 

4 Vacant   Medic  S 

5    Kinetoterapeut  S 

6    Maseur Principal M 

7    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

8    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

9    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

10    Instructor de 
educaţie 

Principal M 
 

11    Asistent 
medical 

Principal PL 
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12    Asistent 
medical 

Principal PL 

13    Asistent 
medical 

Principal PL 

14    Asistent 
medical 

Principal PL 

15    Asistent 
medical 

Principal PL 

16    Asistent 
medical 

Principal PL 

17    Asistent 
medical 

Principal PL 

18    Asistent 
medical 

Principal PL 

19    Asistent 
medical 

Principal PL 

20    Asistent 
medical 

Principal PL 

21  
 

  Asistent 
medical 

Principal PL 

22    Asistent 
medical 

 PL 

23    Asistent 
medical 

 PL 

24    Asistent 
medical 

 PL 

25    Infirmieră  G 

26    Infirmieră  G 

27    Infirmieră  G 

28    Infirmieră  G 

29    Infirmieră  G 

30    Infirmieră  G 

31    Infirmieră  G 

32  
 

  Infirmieră  G 

33    Infirmieră  G 

34    Infirmieră  G 

35  
 

  Infirmieră  G 

36    Infirmier  G 

37    Infirmieră  G 

38  
 

  Infirmieră  G 

39    Infirmieră  G 

40    Infirmieră  G 

41    Infirmieră  G 

42    Infirmieră  G 

43  
 

  Infirmieră  G 

44    Infirmieră  G 

45  
 

  Infirmieră  G 
 

46  Compartimentul 
administrativ, 
gospodărire, 
întreţinere-
reparaţii, 
deservire 

 Administrator I M 

47    Inspector de 
specialitate 

IA S 

48    Funcţionar  M 

49    Magaziner  M 

50    Spălătoreasă  G 

51    Spălătoreasă  G 
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52    Muncitor 
calificat  

II G 

53    Muncitor 
calificat  

III G 

54    Muncitor 
calificat  

I G 

55    Muncitor 
calificat  

I G 

56    Muncitor 
calificat  

II G 

57    Muncitor 
calificat  

I G 

58    Muncitor 
calificat  

II G 

59    Muncitor 
calificat 

III G 

60    Îngijitor  G 

61    Îngijitor  G 

62    Îngijitor  G 

63    Îngijitor  G 

64    Îngijitor  G 

65  
 

  Îngijitor  G 

66  
 

  Îngrijitor  G 

 

Având în vedere modificarea intervenită în structura de posturi a Centrului de Abilitare și 

Reabilitare Cezieni prin desființarea a 4 posturi vacante aferente personalului contractual de 

execuție se modifică structura organizatorică (organigrama) centrului, care va avea un număr de 66 

de posturi din care: 

- 1 post de conducere – șef de centru; 

- 44 posturi de execuție în Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar; 

- 21 posturi în Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire. 

Urmare a diminuării capacității centrului și modificării numărului de posturi aferente 

compartimentelor din structura Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, se modifică 

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, înscris în 

anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu modificările ulterioare, astfel: 

„ARTICOLUL 2 
Identificarea serviciului social 

 
Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni”, cod serviciu social 

______________, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 0005160 din 
21.06.2016, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/ provizorie seria: _____, nr.: __________, din 
_____________, sediul: strada Zambilei, nr. 12, din comuna Cezieni, judeţul Olt, cu o capacitate de 
15 locuri.” 

 
„ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 

(1) Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” funcţionează cu un număr de 66 
total personal, inclusiv şeful de centru, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
……………………., din care: 

a) personal de conducere: şef de centru: 1; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 44; 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 21; 
d) voluntari. 

(2) Raportul angajat/ beneficiar este de 4,4/1.” 
  La adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.28913/10.05.2022 

a fost anexată Hotărârea Colegiului Director al direcției nr. 6/10.05.2022. 
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IV. PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

- nota de fundamentare nr.27239/03.05.2022 și raportul nr.28912/10.05.2022 ale Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintate Consiliului Județean Olt 
cu adresa nr.28913/10.05.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5465/10.05.2022;    

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 cu privire la înființarea 
centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare 
Cezieni” ca serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.89/27.05.2021; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr. 6/10.05.2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și 
pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

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

- prevederile art.2 alin.(3) din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexele nr. II 
și  nr. VIII la legea-cadru; 

- prevederile art.51 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu 
cazare de tip Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru 
pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și 
asistență pentru persoane adulte cu dizabilități, înscrise în anexa nr.1 la Ordinul ministrului 
muncii și justiției sociale nr.82/2019, modificat prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției 
Sociale nr.10431/2021, 
 

 prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
➢ reducerea capacității centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de 

Abilitare și Reabilitare Cezieni” - serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, de la 50 de locuri la 15 locuri;  

➢ aprobarea desființării a patru posturi vacante aferente personalului contractual de execuție 
din Statul de funcții al centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare 
și Reabilitare Cezieni” înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, 
cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- postul vacant de infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant, din cadrul 
Compartimentului de specialitate, de îngrijire, asistenţă şi auxiliar (poziția nr.25 în Statul de 
funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire (poziția nr.53 
în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională II, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire (poziția nr.56 
în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire (poziția nr.61 
în Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

➢ modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Centrului de Abilitare și Reabilitare 
Cezieni înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu 
modificările ulterioare, și înlocuirea  acestora cu Organigrama și Statul de funcții înscrise în 
anexele nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre; 
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➢ aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu 
cazare: “Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
                                                             „ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 
 

Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni”, cod serviciu social 
______________, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 0005160 din 
21.06.2016, deţine Licenţa de funcţionare definitivă/ provizorie seria: _____, nr.: __________, din 
_____________, sediul: strada Zambilei, nr. 12, din comuna Cezieni, judeţul Olt, cu o capacitate de 
15 locuri.” 

- articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 

(1) Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” funcţionează cu un număr de 66 
total personal, inclusiv şeful de centru, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr.…………………., din care: 

a) personal de conducere: şef de centru: 1; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 44; 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 21; 
d) voluntari. 

(2) Raportul angajat/ beneficiar este de 4,4/1.” 
➢ modificarea în mod corespunzător a Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Olt aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu 
modificările ulterioare. 

 
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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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                  
Serviciul Resurse Umane şi                                                                
Managementul Unităților Sanitare                                                  
Nr.5625/13.05.2022/      
 
 

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre pentru reducerea capacității centrului rezidențial pentru persoane 

adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, precum și pentru 
modificarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare 
și Funcționare ale centrului 

 
 

I. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT –

SERVICIU PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 

 
 În subordinea Consiliului Județean Olt este înființată și funcționează Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt - 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  

                DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT  
 

II.A DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT –  
APARATUL PROPRIU  

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările și completările 

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

 Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu modificările ulterioare, 
a fost aprobată o nouă organigramă, iar organigrama aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.148/26.09.2019, cu modificările și completările ulterioare, și-a încetat aplicabilitatea. 

 
II.B DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA  

COPILULUI OLT –SERVICII SOCIALE 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 s-a aprobat înființarea centrului 
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni”, ca serviciu 
social cu cazare fără personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, prin restructurarea centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap 
”Centrul de recuperare și reabilitare Cezieni”.  

 Organigrama Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni a fost înscrisă în anexa nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, fiind modificată și înlocuită cu organigrama 
înscrisă în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/27.05.2021, cu modificările 
ulterioare. 

  Statul de Funcții al serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni, a fost înscris în 
anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, fiind modificat și înlocuit cu statul de 
funcții înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.89/27.05.2021, cu modificările 
ulterioare. 

 Conform prevederilor art.1 alin.(4) din Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu 
modificările ulterioare, capacitatea ”Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni” este de 50 de locuri.
  

 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt are următoarea structură 
organizatorică:  

1. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Luminița” Slatina; 
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2. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Andrei” Slatina; 

3. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Mugurel” Slatina; 

4. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Valentin” Slatina; 

5. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Mihail” Caracal; 

6. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Nicolae” Caracal; 

7. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”Sf. Maria” Balș; 

8. Complexul servicii de tip rezidențial pentru copii ”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. Stefan” 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 asistență Spineni;  

19. Centrul de îngrijire şi asistență Şopârliţa; 

20. Centrul de îngrijire şi asistență 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. 
 

III. PROPUNERE DE REORGANIZARE A CENTRULUI REZIDENȚIAL PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU HANDICAP ”CENTRUL DE ABILITARE ȘI REABILITARE CEZIENI” - SERVICIU 
SOCIAL CU CAZARE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ÎN STRUCTURA DIRECȚIEI 
GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT PRIN  

REDUCEREA CAPACITĂȚII CENTRULUI 
 

 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„) la Legea – cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Cu adresa nr.28913/10.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5465/10.05.2022, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a înaintat Raportul 
nr.28912/10.05.2022, Nota de fundamentare nr.27239/03.05.2022 privind reorganizarea Centrului de 
Abilitare și Reabilitare Cezieni prin diminuarea capacității de la 50 de locuri la 15 locuri, Organigrama și 
Statul de Funcții ale Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, precum și Organigrama Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

Prin referatul nr.27281/SMCA/03.05.2022 întocmit de doamna Mădălina Ștefania PETRE, 
având funcția de Șef serviciu al Serviciului management de caz pentru adulți, persoane adulte cu 
dizabilități, asistență persoane vârstnice și monitorizare servicii sociale și avizat de domnul Sorin Mihail 
GHEORGHE, având funcția de șef serviciu cu atribuții de Director general adjunct al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, se propune reorganizarea Centrului de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni prin diminuarea capacității centrului de la 50 locuri la 15 locuri, ținând cont de 
următoarele aspecte: 

În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt funcționează 
serviciul social Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni, cu sediul în strada Zambilei, nr.12, din 
comuna Cezieni, județul Olt, cu o capacitate de 50 de locuri ca urmare a restructurării Centrului de 
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Recuperare și Reabilitare Cezieni, prin implementarea Planului de restructurare avizat de către ANPD 
cu nr. 11229/ANPD/DGDPD/24.12.2019 și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 
38/27.02.2020. 

Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni deține avizul de înființare 
nr.220/ANDPDCA/DDPD/MI/25.01.2021, respectiv Licența de funcționare provizorie 
nr.D1022/04.05.2021 și a funcționat în două pavilioane; pavilionul central a aparținut principesei 
Elisabeta Brîncoveanu, a fost construit în anul 1920 din cărămidă, acoperit cu șindrilă, compus din 
demisol, mezanin și etaj, în prezent fiind declarat monument istoric. 

Necesitatea reorganizării Centrului de abilitare și reabilitare Cezieni prin modificarea capacităţii 
acestuia de la 50 locuri la 15 locuri,  porneşte de la analiza situaţiei existente la nivelul centrului, în 
sensul că în luna august 2021 s-a efectuat o evaluare de către o echipă formată din personal de la 
Serviciul Patrimoniu, Tehnic și Administrativ al DGASPC Olt și de la Serviciul Investiții al Consiliului 
Județean Olt, precum și un inginer invitat de la o firmă de proiectare, prin care s-a constatat că 
structura și grinzile din lemn de la etajul 1 al clădirii centrului (pavilionul central) în care au fost cazați 
beneficiarii, au putrezit, existând riscul de prăbușire a plafonului, fiind solicitată relocarea beneficiarilor 
din această clădire în regim de urgență. 

În contextul creat de forță majoră, DGASPC Olt a procedat la asigurarea în condiții de 
siguranță, a transferului unui număr de 35 de beneficiari ai Centrului de abilitare și reabilitare Cezieni în 
servicii sociale similare din structura DGASPC Olt, respectiv: 
- 30 de rezidenți au fost transferați în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Slatina, 
-  5 rezidenți au fost transferați în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Spineni,  
- pentru un număr de 15 rezidenți, s-au găsit soluții de cazare/găzduire în incinta Centrului de 
abilitare și reabilitare Cezieni, respectiv în cel de-al doilea pavilion, (unde erau cazați anterior 6 
beneficiari), fiind disponibilizate și alte 3 încăperi cu destinația anterioară de birouri personal, spațiile 
interioare ale pavilionului fiind sigure, accesibile, funcționale, confortabile, curat întreținute, fiind 
respectate standardele specifice minime de calitate obligatorii.  
  Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina și Centrul de Îngrijire și Asistență Spineni au în 
implementare planuri de restructurare avizate de către ANDP cu nr.11232/ANPD/DGDPD/24.12.2019, 
nr.11231/ANPD/DGDPD/24.12.2019, transferul beneficiarilor fiind realizat pe locuri vacante, în 
interiorul capacităților existente și aprobate. 

În continuare, beneficiarilor prezenți în cel de-al doilea pavilion, precum și celor transferați li se 
vor asigura servicii sociale la nivelul standardelor specifice minime de calitate, preocuparea majoră 
fiind siguranța acestora. 

Deoarece, în urma evaluării s-a constatat că toți rezidenții Centrului de abilitare și reabilitare 
Cezieni sunt persoane cu nevoi speciale, complexe, medicale, de îngrijire, asistență și recuperare care 
necesită servicii continue de îngrijire personală, tratament medicamentos, recuperare specifică și 
activități de abilitare/reabilitare, iar din experiența anterioară a furnizării serviciilor sociale la nivelul 
Centrului s-a constatat nevoia de personal de îngrijire și asistență, este avută în vedere menținerea 
actualei structuri de personal, exceptând posturile vacante, mai puțin cel de medic, respectiv 66 de 
posturi, cu mențiunea că sunt respectate prevederile art.8 alin.(2) din Anexa nr.1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, unde se prevede că „pentru 
serviciile acordate in centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități, raportul 
angajat/beneficiar este de minimum 1/1”.  

Menționăm că în prezent, în cadrul centrului își desfășoară activitatea un număr de 39 de 
angajați, iar în urma relocării celor 35 de beneficiari, 22 de angajați au fost delegați să-și desfășoare 
activitatea în Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina, iar 3 infirmieri își desfășoară activitatea în Centrul 
de abilitare și reabilitare Caracal. 

Funcționarea serviciului social Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni reorganizat prin 
diminuarea capacității de la 50 de locuri la 15 locuri, se va realiza cu respectarea Standardelor 
specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități, conform Ordinului Ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019. 

În raportul nr.28912/10.05.2022 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt se menționează că nu mai este necesară solicitarea avizului ANDPDCA pentru înființarea și 
funcționarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (6) 
din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acesta a fost modificat prin art.I, pct.1 
din OUG nr. 114/2021. 
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Cu privire la structura de personal a Centrului de abilitare și reabilitare Cezieni, se 
propun următoarele: 

➢ desființarea unui post vacant din Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și 
auxiliar, respectiv: 
- infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant, post înscris la poziția nr.25 în 

statul de funcții al centrului; 
➢ desființarea a 3 posturi vacante din Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere - 

reparații, deservire, respectiv: 
- muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, post înscris la poziția nr.53 în statul 

de funcții al centrului; 
- muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională II, post înscris la poziția nr.56 în 

statul de funcții al centrului; 
- muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, post înscris la poziția nr.61 în statul 

de funcții al centrului. 
          În prezent, Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni are în structură un număr de 70 de 
posturi din care: 

- 1 post de conducere – șef de centru; 
- 45 posturi de execuție în Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar; 
- 24 posturi în Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire, 

astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Structura 

Funcţia aferentă 
personalului contractual 

Gradul/ 
treapta 

profesională 

Nivelul 
studiilor 

Conducere Execuţie 

0 1 2 3 4 5 6 

1  Conducere Şef de 
centru 

 II S 

2  Compartimentul 
de specialitate, de 
îngrijire, asistenţă 
şi auxiliar 

 Psiholog Practicant S 

3  
 

  Asistent social Principal S 

4 Vacant   Medic  S 

5  
 

  Kinetoterapeut  S 

6    Maseur Principal M 

7    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

8    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

9    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

10    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

11    Asistent 
medical 

Principal PL 

12    Asistent 
medical 

Principal PL 

13    Asistent 
medical 

Principal PL 

14    Asistent 
medical 

Principal PL 

15    Asistent 
medical 

Principal PL 

16    Asistent 
medical 

Principal PL 

17    Asistent 
medical 

Principal PL 

18    Asistent 
medical 

Principal PL 

19    Asistent 
medical 

Principal PL 
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20    Asistent 
medical 

Principal PL 

21    Asistent 
medical 

Principal PL 

22    Asistent 
medical 

 PL 

23    Asistent 
medical 

 PL 

24    Asistent 
medical 

 PL 

25 Vacant   Infirmieră Debutant G 

26    Infirmieră  G 

27    Infirmieră  G 

28    Infirmieră  G 

29    Infirmieră  G 

30    Infirmieră  G 

31    Infirmieră  G 

32  
 

  Infirmieră  G 

33  
 

  Infirmieră  G 

34    Infirmieră  G 

35    Infirmieră  G 

36  
 

  Infirmieră  G 

37    Infirmier  G 

38    Infirmieră  G 

39  
 

  Infirmieră  G 

40    Infirmieră  G 

41    Infirmieră  G 

42    Infirmieră  G 

43    Infirmieră  G 

44  
 

  Infirmieră  G 

45    Infirmieră  G 

46  
 

  Infirmieră  G 

47  Compartimentul 
administrativ, 
gospodărire, 
întreţinere-
reparaţii, 
deservire 

 Administrator I M 

48    Inspector de 
specialitate 

IA S 

49    Funcţionar  M 

50    Magaziner  M 

51    Spălătoreasă  G 

52    Spălătoreasă  G 

53 Vacant   Muncitor 
calificat  

I G 

54    Muncitor 
calificat  

II G 

55    Muncitor 
calificat  

III G 

56    Muncitor 
calificat  

II G 

57    Muncitor 
calificat  

I G 

58    Muncitor 
calificat  

I G 

59    Muncitor 
calificat  

II G 
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60    Muncitor 
calificat  

I G 

61 Vacant   Muncitor 
calificat  

I G 

62    Muncitor 
calificat  

II G 

63    Muncitor 
calificat 

III G 

64    Îngijitor  G 

65    Îngijitor  G 

66    Îngijitor  G 

67    Îngijitor  G 

68    Îngijitor  G 

69  
 

  Îngijitor  G 

70  
 

  Îngrijitor  G 

                                                                                 

În urma desființării celor 4 posturi de execuție vacante, Statul de funcții al Centrului de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni înscris în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu 
modificările ulterioare, devine: 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Structura 

Funcţia aferentă 
personalului contractual 

Gradul/ 
treapta 

profesională 

Nivelul 
studiilor Conducer

e 
Execuţie 

0 1 2 3 4 5 6 

1  Conducere Şef de 
centru 

 II S 

2  Compartimentul 
de specialitate, 
de îngrijire, 
asistenţă şi 
auxiliar 

 Psiholog Practicant S 

3  
 

  Asistent social Principal S 

4 Vacant   Medic  S 

5    Kinetoterapeut  S 

6    Maseur Principal M 

7    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

8    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

9    Instructor de 
educaţie 

Principal M 

10    Instructor de 
educaţie 

Principal M 
 

11    Asistent 
medical 

Principal PL 

12    Asistent 
medical 

Principal PL 

13    Asistent 
medical 

Principal PL 

14    Asistent 
medical 

Principal PL 

15    Asistent 
medical 

Principal PL 

16    Asistent 
medical 

Principal PL 

17    Asistent 
medical 

Principal PL 

18    Asistent 
medical 

Principal PL 

19    Asistent 
medical 

Principal PL 
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20    Asistent 
medical 

Principal PL 

21    Asistent 
medical 

Principal PL 

22    Asistent 
medical 

 PL 

23    Asistent 
medical 

 PL 

24    Asistent 
medical 

 PL 

25    Infirmieră  G 

26    Infirmieră  G 

27    Infirmieră  G 

28    Infirmieră  G 

29    Infirmieră  G 

30    Infirmieră  G 

31    Infirmieră  G 

32  
 

  Infirmieră  G 

33    Infirmieră  G 

34    Infirmieră  G 

35  
 

  Infirmieră  G 

36    Infirmier  G 

37    Infirmieră  G 

38  
 

  Infirmieră  G 

39    Infirmieră  G 

40    Infirmieră  G 

41    Infirmieră  G 

42    Infirmieră  G 

43  
 

  Infirmieră  G 

44    Infirmieră  G 

45    Infirmieră  G 
 

46  Compartimentul 
administrativ, 
gospodărire, 
întreţinere-
reparaţii, 
deservire 

 Administrator I M 

47    Inspector de 
specialitate 

IA S 

48    Funcţionar  M 

49    Magaziner  M 

50    Spălătoreasă  G 

51    Spălătoreasă  G 

52    Muncitor 
calificat  

II G 

53    Muncitor 
calificat  

III G 

54    Muncitor 
calificat  

I G 

55    Muncitor 
calificat  

I G 

56    Muncitor 
calificat  

II G 

57    Muncitor 
calificat  

I G 

58    Muncitor 
calificat  

II G 

59    Muncitor 
calificat 

III G 
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60    Îngijitor  G 

61    Îngijitor  G 

62    Îngijitor  G 

63    Îngijitor  G 

64    Îngijitor  G 

65  
 

  Îngijitor  G 

66  
 

  Îngrijitor  G 

 

Având în vedere modificarea intervenită în structura de posturi a Centrului de Abilitare și 

Reabilitare Cezieni prin desființarea a 4 posturi vacante aferente personalului contractual de execuție 

se modifică structura organizatorică (organigrama) centrului, care va avea un număr de 66 de posturi 

din care: 

- 1 post de conducere – șef de centru; 

- 44 posturi de execuție în Compartimentul de specialitate, de îngrijire, asistență și auxiliar; 

- 21 posturi în Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere - reparații, deservire. 

Urmare a diminuării capacității centrului și modificării numărului de posturi aferente 

compartimentelor din structura Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, se modifică Regulamentul 

de organizare și funcționare al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni, înscris în anexa nr.3 la 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu modificările ulterioare, astfel: 

 

„ARTICOLUL 2 
Identificarea serviciului social 

 
Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni”, cod serviciu social ______________, 

este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 0005160 din 21.06.2016, deţine Licenţa 
de funcţionare definitivă/ provizorie seria: _____, nr.: __________, din _____________, sediul: strada 
Zambilei, nr. 12, din comuna Cezieni, judeţul Olt, cu o capacitate de 15 locuri.” 

 
„ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 

(1) Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” funcţionează cu un număr de 66 
total personal, inclusiv şeful de centru, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 
……………………., din care: 

a) personal de conducere: şef de centru: 1; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 44; 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 21; 
d) voluntari. 

(2) Raportul angajat/ beneficiar este de 4,4/1.” 
  La adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt nr.28913/10.05.2022 a 

fost anexată Hotărârea Colegiului Director al direcției nr. 6/10.05.2022. 
 

IV. PROPUNERI FINALE 
 

Având în vedere: 
- nota de fundamentare nr.27239/03.05.2022 și raportul nr.28912/10.05.2022 ale Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, înaintate Consiliului Județean Olt cu 
adresa nr.28913/10.05.2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.5465/10.05.2022;    

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021 cu privire la înființarea centrului 
rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și Reabilitare Cezieni” ca 
serviciu social cu cazare fără personalitate juridică în structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.89/27.05.2021; 
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- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr. 6/10.05.2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, precum și 
pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparat propriu, cu modificările ulterioare; 

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

- prevederile art.2 alin.(3) din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexele nr. II și  nr. VIII 
la legea-cadru; 

- prevederile art.51 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1), (2) și (5), art.112 și art.113 alin.(1) și (2) din Legea asistenței 
sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Standardelor specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu 
cazare de tip Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru 
pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și asistență 
pentru persoane adulte cu dizabilități, înscrise în anexa nr.1 la Ordinul ministrului muncii și 
justiției sociale nr.82/2019, modificat prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale 
nr.10431/2021, 
 

 prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
➢ reducerea capacității centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de 

Abilitare și Reabilitare Cezieni” - serviciu social cu cazare fără personalitate juridică, în structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, de la 50 de locuri la 15 locuri;  

➢ aprobarea desființării a patru posturi vacante aferente personalului contractual de execuție 
din Statul de funcții al centrului rezidențial pentru persoane adulte cu handicap ”Centrul de Abilitare și 
Reabilitare Cezieni” înscris în Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu 
modificările ulterioare, după cum urmează: 

- postul vacant de infirmieră, nivel studii G, treaptă profesională debutant, din cadrul 
Compartimentului de specialitate, de îngrijire, asistenţă şi auxiliar (poziția nr.25 în Statul de 
funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire (poziția nr.53 în 
Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională II, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire (poziția nr.56 în 
Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

- postul vacant de muncitor calificat, nivel studii G, treaptă profesională I, din cadrul 
Compartimentului administrativ, gospodărire, întreţinere - reparaţii, deservire (poziția nr.61 în 
Statul de funcții al Centrului de Abilitare și Reabilitare Cezieni); 

➢ modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Centrului de Abilitare și Reabilitare 
Cezieni înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu 
modificările ulterioare, și înlocuirea  acestora cu Organigrama și Statul de funcții înscrise în anexele 
nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre; 
➢ aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu 

cazare: “Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” înscris în anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.22/22.02.2021, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
                                                             „ARTICOLUL 2 

Identificarea serviciului social 
 

Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni”, cod serviciu social ______________, 
este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Olt, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 0005160 din 21.06.2016, deţine Licenţa 
de funcţionare definitivă/ provizorie seria: _____, nr.: __________, din _____________, sediul: strada 
Zambilei, nr. 12, din comuna Cezieni, judeţul Olt, cu o capacitate de 15 locuri.” 
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- articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ARTICOLUL 8 

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal 
 

(1) Serviciul social „Centrul de abilitare și reabilitare Cezieni” funcţionează cu un număr de 66 
total personal, inclusiv şeful de centru, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr.…………………., din care: 

a) personal de conducere: şef de centru: 1; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 44; 
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 21; 
d) voluntari. 

(2) Raportul angajat/ beneficiar este de 4,4/1.” 
➢ modificarea în mod corespunzător a Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020, cu 
modificările ulterioare. 

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

acestuia în forma prezentată. 
 

  
               Șef Serviciu                                                                            Șef serviciu 
Serviciul Juridic – Contencios                                      Serviciul Resurse Umane și 
         Alin – George RUȚĂ                                          Managementul Unităților Sanitare 
                                                                                                               Laura BOCAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Întocmit, 
                Consilier juridic, grad profesional superior 
                Ștefania – Anișoara VLAD  


