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H O T Ă R Â R E 

- PROIECT -  
pentru modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii 

sociale de zi din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt 

 
                    
        
 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.9409/10.09.2020 al Președintelui Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.43980/04.09.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.44034/04.09.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9231/04.09.2020; 

- prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt nr.8/04.09.2020;. 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr………/………09.2020 cu privire la 
înființarea serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă” în cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al ,, Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 
independentă”, precum și pentru modificarea și completarea organigramei și statului de 
funcții ale Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) lit.a) și alin.(4) lit.b), 
art.34, art.41 alin.(3) și (5), art.43 alin.(1) art.73, art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1), (2) și (5) 
din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 alin. (2), art.119 alin.(1) lit.a) și art.120 alin.(1) din Legea nr.272/2004 
privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Anexei nr.2 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului 
social de zi: ”Centrul…” la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
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- prevederile art.1 și art.2 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 
rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, precum și Anexa nr.1 la 
ordin; 

- prevederile art.32 alin. (4) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost 
modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.117/26.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.46/27.02.2020; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de 
personal și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și 
funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și 
pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
 
 

            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. I.  Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 
“Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” din cadrul 
Complexului servicii “Amicii” Slatina înscris în Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare 
ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(4) Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de 

risc de separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul 
Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrului de zi pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din structura aceluiaşi complex. ” 

2. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(3) Personalul administrativ din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc 

de separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului 
de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrului de zi pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă din structura aceluiaşi complex..” 

Art. II.  Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 
“Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” din cadrul Complexului 
servicii “Amicii” Slatina înscris în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale 
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unor servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(1) Personalul de conducere este şeful de centru. Şeful de centru coordonează, îndrumă 

şi controlează activităţile desfăşurate de personalul întregului Complex servicii „Amicii” 
Slatina, în cadrul căruia funcţionează Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 
separare de părinţi, Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi Centrul de 
zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă. ” 

2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(4) Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru 

părinţi şi copii poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi 
pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi și Centrului de zi pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din structura aceluiaşi complex. ” 

Art. III. 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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REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de Organizare și 
Funcționare ale unor servicii sociale de zi din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt 
 
 

 
Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea Regulamentelor de Organizare și 

Funcționare ale unor servicii sociale de zi 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 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este un serviciu public 

cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel 
județean, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în 
nevoie. 
 Prin hotărâre a consiliului județean se aprobă structura organizatorică, statul de funcții și 
regulamentul de organizare și funcționare precum și finanțarea Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt. 

  
I.A. Legea asistenței sociale nr.292/2011 

 
Prin Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este 

reglementat cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de 
asistență socială în România. 

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, sistemul național de asistență socială reprezintă 
ansamblul de instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile 
administrației publice centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care 
pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori 
comunităților.  
    Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, 
complementar sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de 
asistență socială și sistemul de servicii sociale. 
 Conform prevederilor art.27 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități 
realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale 
sau de grup, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de 
excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 
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Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri 
diverse, în funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale 
fiecărei categorii de beneficiari. 
 Potrivit prevederilor art.29 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, clasificarea serviciilor sociale are la bază următoarele criterii: 

a) scopul serviciului; 
b) categoriile de beneficiari cărora li se adresează; 
c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidențial sau nerezidențial; 
d) locul de acordare; 
e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale; 
f) regimul de acordare. 
 
Conform prevederilor art.30 alin. (1)-(3) lit.a) şi alin.(4) lit.c) din Legea asistenței 

sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, după scopul lor, serviciile sociale 
pot fi clasificate în: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale 
persoanei, servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție 
socială etc. 

După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale 
destinate copilului și/sau familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, 
victimelor violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicții, 
respectiv consum de alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., 
victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate 
cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea 
serviciilor de probațiune, persoanelor cu afecțiuni psihice, persoanelor din comunități 
izolate, șomerilor de lungă durată, precum și servicii sociale de suport pentru aparținătorii 
beneficiarilor. 

După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în servicii cu cazare, pe 
perioadă determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale, locuințe protejate, internate de 
tip social, adăposturi de noapte etc. 

După locul de acordare, serviciile sociale se asigură în centre rezidențiale. 
Potrivit prevederilor art.34 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, categoriile și tipurile de servicii sociale, activitățile și funcțiile aferente 
fiecărui tip de serviciu, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare se 
stabilesc prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. 

Conform prevederilor art.41 alin.(3) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, structurile publice fără personalitate juridică se 
organizează ca unităţi de asistenţă socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
precum şi în cadrul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliilor 
judeţene, consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

Instituţiile şi unităţile de asistenţă socială funcţionează sub denumiri diverse, cum ar 
fi: centre de zi sau rezidenţiale, locuinţe protejate şi unităţi protejate, complexuri multifuncţionale 
sau complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distribuţie a hranei etc.  

Potrivit prevederilor art.43 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, serviciile sociale înfiinţate de furnizorii de servicii 
sociale, publici sau privaţi, se organizează la nivel teritorial în condiţiile prevăzute la art. 42 
alin. (1), cu respectarea prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
standardelor de calitate, regulilor generale de normare minimă de personal care stau la baza 
stabilirii standardelor de cost, reglementate de legislaţia specială.       

Conform prevederilor art.73 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecției copilului și familiei au ca 
principal obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creșterii, formării, dezvoltării 
și educării copilului în cadrul familiei. 

Principalele categorii de servicii sociale sunt: 
a) servicii de prevenire a separării copilului de familie; 
b) servicii de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională; 
c) servicii pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinții săi; 
d) servicii de sprijin pentru familiile aflate în situații de dificultate. 
Serviciile sociale prevăzute la alin.(2) pot fi acordate în instituții/unități de asistență 

socială, respectiv în centre de zi, centre rezidențiale, precum și la domiciliul familiei, la domiciliul 
persoanei care acordă îngrijire copilului sau în comunitate. 
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 Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul 
protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și 
altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației 
publice locale au atribuții privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială 
și a serviciilor sociale. 
 Atribuțiile principale ale autorităților administrației publice locale privind 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale sunt 
prevăzute la art.112 alin.(2) și alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare.  

Conform prevederilor art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea atribuțiilor prevăzute la art.112 autoritățile 
administrației publice locale înființează structuri specializate denumite servicii publice de 
asistență socială și organizează, în aparatul de specialitate al consiliului județean/al primarului, 
compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale. 

Serviciile publice de asistență socială se organizează în subordinea consiliilor 
județene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și Consiliului General al 
Municipiului București, la nivel de direcție generală.  

 Regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi structura orientativă de personal a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, 
la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul 
propriu, organigrama şi statul de funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.   

 
I.B. Legea nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului 

 
Prin Legea nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, este reglementat cadrul legal privind 
respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului.  

Potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din Legea nr.272/2004 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile publice, organismele private autorizate, precum şi 
persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să 
respecte, să promoveze şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, 
în concordanţă cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile 
copilului, ratificată prin Legea nr.18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale 
celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte. 

Conform prevederilor art.119 alin.(1) lit.a) din Legea nr.272/2004 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, 
precum şi pentru realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de 
părinţii săi, se organizează şi funcţionează următoarele tipuri de servicii:  
   a) servicii de zi;   
   b) servicii de tip familial;   
   c) servicii de tip rezidenţial.   

Potrivit prevederilor art.120 alin.(1) din Legea nr.272/2004 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, 
refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea 
situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.   

Conform prevederilor art.125 din Legea nr.272/2004 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru asigurarea protecţiei speciale a copilului lipsit, temporar sau 
definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, consiliul judeţean şi, respectiv, consiliul local al 
sectorului municipiului Bucureşti au obligaţia să organizeze, în mod autonom sau prin 
asociere, servicii de tip familial şi de tip rezidenţial, potrivit nevoilor identificate la nivelul 
unităţii lor administrativ-teritoriale. În funcţie de nevoile evaluate ale copiilor plasaţi, 
consiliul judeţean poate organiza şi dezvolta şi servicii de zi. 
 

I.C. Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

 
Prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate Nomenclatorul serviciilor sociale 
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prevăzut în anexa la hotărâre, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr.1-4 la nomenclator. 

Potrivit prevederilor art.2 din Hotărârea Guvernului nr.867/2015 cu modificările și 
completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu 
serviciului social, care conţine cel puţin următoarele: identificarea serviciului social, potrivit 
Nomenclatorului, scopul acestuia, cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare, 
principiile care stau la baza acordării serviciilor, funcţiile şi activităţile principale, condiţiile 
de accesare, drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare, structura organizatorică, 
numărul de posturi şi categoriile orientative de personal.   
         Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare este prevăzut 
în anexa nr.1 la nomenclator.  

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi este 
prevăzut în anexa nr.2 la nomenclator.   

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu este 
prevăzut în anexa nr.3 la nomenclator.   

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate 
este prevăzut în anexa nr.4 la nomenclator.   

Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevăzute în nomenclator se încadrează într-
unul din cele patru regulamente-cadru prevăzute la alin.(2)- (5). 

Conform prevederilor art.3 alin.(1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr.867/2015 cu 
modificările și completările ulterioare, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia 
de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii 
de organizare şi funcţionare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de 
conducere prevăzut de lege.   

Elaborarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare se realizează cu 
respectarea modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislaţiei specifice, convenţiilor 
internaţionale ratificate prin lege şi a celorlalte acte internaţionale în materie la care România 

este parte, precum şi a standardelor minime de calitate aplicabile.   
 Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
a fost modificată și completată prin: 
• Hotărârea Guvernului nr.584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul 

serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului 

nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor sociale; 

• Hotărârea Guvernului nr.476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 

domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii 

Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare a fost 
aprobat Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și 
funcționare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr.1-4 la nomenclator 
     Centrele de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă șe regăsește la 
poziţia nr.46, având cod serviciu social 8891CZ-C-VI din Nomenclatorul serviciilor sociale, 
înscris în anexa la Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 
"Centrul…” este prevăzut în Anexa nr.2 la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
 

I.D. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
 

Conform prevederilor art.1 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale 
nr.27/2019 au fost aprobate Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi, 
organizate ca centre de zi destinate copiilor în familie şi copiilor separaţi sau în risc de 
separare de părinţi, cod 8891CZ-C-VI, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în 
anexa nr.1 la ordin. 



5 

 

Conform prevederilor art.2 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale 
nr.27/2019, Standardele minime de calitate prevăzute la art.1 alin.(1) cuprind două secţiuni. 

Secţiunea 1 - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:   
   a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;   
   b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe;   
   c) condiţii/criterii ale fiecărui standard, corespunzători indicatorilor de proces: enunţ, 

detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului 
standardului şi numărului condiţiei/criteriului;   

   d) indicatori de monitorizare - Im, corespunzători indicatorilor de realizare: documente 
şi modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.   

Structura standardelor minime de calitate, prevăzută la alin. (1), respectă elementele 
care definesc standardele de calitate, după cum urmează:   

   a) condiţiile/criteriile fiecărui standard corespund indicatorilor de proces - măsură a 
modului/procesului în care sunt livrate serviciile, respectiv condiţiile/criteriile fiecărui 
standard;   

   b) indicatorii de monitorizare - Im corespund indicatorilor de realizare - măsură, de 
obicei cantitativă, a produselor finale sau a serviciilor furnizate direct de o structură 
instituţională;   

   c) rezultatele aşteptate corespund indicatorilor de rezultat - măsură a efectelor sau 
impactului obţinute prin furnizarea serviciilor.   

Secţiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fişei de 
autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţei de 
funcţionare datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a 
standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.   
    Evaluarea în vederea acordării licenţei serviciului social se realizează pe baza 
punctajului minim prevăzut în secțiunea II din anexa la prezentul ordin, a documentelor 
justificative şi a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.   

  
                                     II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 

SERVICIILOR SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ                  
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 s-au aprobat: reorganizarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; organigrama, numărul de personal 
și statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu; organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile 
subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; regulamentele de 
organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 
aparatul propriu și pentru unitățile subordonate. 
            Ulterior, hotărârea menționată mai sus a fost modificată și completată prin mai multe 
Hotărâri ale Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.78/30.04.2020. 

Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Olt nr.64/29.03.2018, și a fost modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.117/26.07.2018, modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020. 

Conform prevederilor art.32 alin. (4) lit.d) din Regulamentul de Organizare și 
Funcționare  al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul 
propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările 
ulterioare, Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
• eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii 

organizatorice și a regulamentului de organizar şi funcţionare ale DGASPC Olt, precum şi 

rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia. 

 În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sunt 
următoarele servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică: 

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

2. Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina; 

3. Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina; 

4. Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina; 

5. Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal; 
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6. Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal; 

7. Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş; 

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

9. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi  Balş; 

10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina; 

11. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal; 

12. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina; 

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

14. Complexul servicii Slatina; 

15. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina; 

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

17. Complexul servicii persoane adulte Slatina; 

18. Complexul servicii persoane adulte Corabia; 

19. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni;  

20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa; 

21. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; 

22. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 

23. Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni; 

24. Centrul de abilitare şi reabilitare Caracal; 

25. Centrul de abilitare şi reabilitare Drăgăneşti-Olt. 

Conform anexei nr.27 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu 
modificările și completările ulterioare, Complexul servicii ,,Amicii” Slatina are următoarea 
structură organizatorică:  
➢ Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, având în 

structura sa două compartimente: 

- Compartimentul de specialitate de îngrijire, asistență și auxiliar; 
- Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire. 

➢ Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, având în structura sa 

Compartimentul de specialitate de îngrijire, asistență și auxiliar.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt au fost aprobat Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de 

părinţi, înscris în anexa nr.6 la hotărâre și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrul 

de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, înscris în anexa nr.7 la hotărâre. 
Menționăm că Organigrama și Statul de funcții ale serviciului social Complexul 

servicii ,,Amicii” Slatina, au fost aprobate și înscrise în anexele nr.27 și nr.54 la Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost aprobate organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru Complexul 
servicii ,,Amicii” Slatina la nivelul a 12 posturi, repartizate astfel: 

➢ 1 post aferent personalului contractual de conducere de șef de centru; 

➢ Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, având în structura 

sa două compartimente: 

- Compartimentul de specialitate de îngrijire, asistență și auxiliar – 7 posturi; 
- Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire – 2 posturi. 

➢ Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, având în structura sa 

Compartimentul de specialitate de îngrijire, asistență și auxiliar – 2 posturi. 

 
III. PROPUNEREA DE MODIFICARE A REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE ȘI 

FUNCȚIONARE ALE UNOR SERVICII SOCIALE DE ZI DIN CADRUL COMPLEXULUI 
SERVICII ,,AMICII” SLATINA DIN STRUCTURA DGASPC OLT 

 
Prin adresa nr.44034/04.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 

nr.9231/04.09.2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a înaintat 

raportul nr.43980/04.09.2020, prin care la pct.I lit.b) propune modificarea unor articole din 

regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale de zi „Centrul de zi pentru copii 

aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” și „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru 

părinţi şi copii” din cadrul Complexului servicii “Amicii” Slatina 
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Menționăm că la pct.I lit.a) din raportul nr.43980/04.09.2020, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt propune înființarea serviciului social de zi “Centrul de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independent” în cadrul Complexului servicii „Amicii” 

Slatina, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

În acest sens, a fost inițiat proiectul de hotărâre nr.144/10.09.2020 cu privire la 

înființarea serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață 

independentă” în cadrul Complexului servicii ,,Amicii” din structura Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru aprobarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al ,, Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, 

precum și pentru modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale 

Complexului servicii ,,Amicii” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Olt din data de 17.09.2020. 

Modificările propuse sunt următoarele:                                             

- Referitor la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: 

“Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” din cadrul 

Complexului servicii “Amicii” Slatina, înscris în anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.36/27.02.2020), se modifică articolul 10, alin.(4) și articolul 11, alin.(3), astfel: 

1. Articolul 10, alin. (4) „Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi 

în situaţie de risc de separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul 

Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din structura aceluiaşi complex.” 

se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi 

pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă independentă din structura aceluiaşi complex.”; 

2. Articolul 11, alin. (3) „Personalul administrativ din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi 
în situaţie de risc de separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul 
Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din structura aceluiaşi complex.”  

se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Personalul administrativ din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi 
pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă din structura aceluiaşi complex.” 

- Referitor la Regulamentul de organizare a serviciului social de zi: “Centrul de zi pentru 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” din cadrul Complexului servicii “Amicii” Slatina, înscris 
în anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020), se modifică articolul 9, alin. 
(1)  și articolul 10, alin. (4), astfel: 

1. Articolul 9, alin. (1) „Personalul de conducere este şeful de centru. Şeful de centru 
coordonează, îndrumă şi controlează activităţile desfăşurate de personalul întregului Complex 
servicii „Amicii” Slatina, în cadrul căruia funcţionează Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de 
risc de separare de părinţi şi Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”  

se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Personalul de conducere este şeful de centru. Şeful de centru coordonează, îndrumă şi 

controlează activităţile desfăşurate de personalul întregului Complex servicii „Amicii” Slatina, în 
cadrul căruia funcţionează Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi,  
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” și „Centrul de zi pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă”. 

2. Articolul 10, alin (4) „Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru consiliere 
şi sprijin pentru părinţi şi copii poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului 
de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din structura aceluiaşi complex”  

se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi 

şi copii poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi pentru copii 
aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă din structura aceluiaşi complex”. 

Având în vedere cele menționate, se solicită modificarea Regulamentele de organizare 
și funcționare ale serviciilor sociale de zi „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc 
de separare de părinţi” și „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” 
din cadrul Complexului servicii “Amicii” Slatina, conform propunerilor de mai sus. 
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 Propunerea mai sus menționată a fost avizată prin Hotărârea Colegiului Director al 
DGASPC Olt nr.8/04.09.2020. 

    
Având în vedere: 

• Raportul nr.43980/04.09.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.44034/04.09.2020, înregistrată 
la Consiliul Județean Olt sub nr.9231/04.09.2020; 

• prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr.8/04.09.2020;. 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr………/………09.2020 cu privire la înființarea 
serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă” în 
cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,, 
Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, precum și pentru 
modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii ,,Amicii” 
Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

• prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) lit.a) și alin.(4) lit.b), 
art.34, art.41 alin.(3) și (5), art.43 alin.(1) art.73, art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1), (2) și (5) din 
Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.1 alin. (2), art.119 alin.(1) lit.a) și art.120 alin.(1) din Legea nr.272/2004 
privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Anexei nr.2 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social 
de zi: ”Centrul…” la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile art.1 și art.2 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate 
copiilor din sistemul de protecție specială, precum și Anexa nr.1 la ordin; 

• prevederile art.32 alin. (4) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu 
Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea 
reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea 
organigramei, numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal 
și a statelor de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

 
 propunem următoarele: 
 

- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 
“Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” din cadrul 
Complexului servicii “Amicii” Slatina înscris în Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor 
servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după 
cum urmează: 

1. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(4) Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi 
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pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă independentă din structura aceluiaşi complex. ” 

2. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(3) Personalul administrativ din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi 
pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă din structura aceluiaşi complex..” 

- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 
“Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” din cadrul Complexului 
servicii “Amicii” Slatina înscris în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor 
servicii sociale din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după 
cum urmează: 

1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(1) Personalul de conducere este şeful de centru. Şeful de centru coordonează, îndrumă şi 

controlează activităţile desfăşurate de personalul întregului Complex servicii „Amicii” Slatina, în 
cadrul căruia funcţionează Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, 
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi Centrul de zi pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă. ” 

2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(4) Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 
copii poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi 
în situaţie de risc de separare de părinţi și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă din structura aceluiaşi complex. ” 
 

Proiect de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propun aprobarea lui 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.9414/10.09.2020 

 
                  

RAPORT 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale 

unor servicii sociale de zi 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 

 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt este un serviciu public cu 

personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Județean Olt, care realizează la nivel județean, 
măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie. 
 Prin hotărâre a consiliului județean se aprobă structura organizatorică, statul de funcții și 
regulamentul de organizare și funcționare precum și finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt. 

  
I.A. Legea asistenței sociale nr.292/2011 

 
Prin Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este 

reglementat cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de 
asistență socială în România. 

Potrivit prevederilor art.2 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, sistemul național de asistență socială reprezintă ansamblul de 
instituții, măsuri și acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice 
centrale și locale, precum și societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea 
efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea 
socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.  
    Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar 
sistemelor de asigurări sociale și se compune din sistemul de beneficii de asistență socială și 
sistemul de servicii sociale. 
 Conform prevederilor art.27 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate 
pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în 
vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, 
promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

Serviciile sociale sunt servicii de interes general și se organizează în forme/structuri 
diverse, în funcție de specificul activității/activităților derulate și de nevoile particulare ale fiecărei 
categorii de beneficiari. 
 Potrivit prevederilor art.29 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, clasificarea serviciilor sociale are la bază următoarele criterii: 

a) scopul serviciului; 
b) categoriile de beneficiari cărora li se adresează; 
c) regimul de asistare, respectiv regimul rezidențial sau nerezidențial; 
d) locul de acordare; 
e) regimul juridic al furnizorului de servicii sociale; 
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f) regimul de acordare. 
 
Conform prevederilor art.30 alin. (1)-(3) lit.a) şi alin.(4) lit.c) din Legea asistenței sociale 

nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, după scopul lor, serviciile sociale pot fi 
clasificate în: servicii de asistență și suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, 
servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserție/reinserție socială etc. 

După categoriile de beneficiari, serviciile sociale pot fi clasificate în servicii sociale 
destinate copilului și/sau familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, victimelor 
violenței în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicții, respectiv consum de 
alcool, droguri, alte substanțe toxice, internet, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de 
persoane, persoanelor private de libertate, persoanelor sancționate cu măsură educativă sau 
pedeapsă neprivativă de libertate aflate în supravegherea serviciilor de probațiune, persoanelor cu 
afecțiuni psihice, persoanelor din comunități izolate, șomerilor de lungă durată, precum și servicii 
sociale de suport pentru aparținătorii beneficiarilor. 

După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în servicii cu cazare, pe perioadă 
determinată sau nedeterminată: centre rezidențiale, locuințe protejate, internate de tip social, 
adăposturi de noapte etc. 

După locul de acordare, serviciile sociale se asigură în centre rezidențiale. 
Potrivit prevederilor art.34 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, categoriile și tipurile de servicii sociale, activitățile și funcțiile aferente 
fiecărui tip de serviciu, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare se stabilesc 
prin Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale. 

Conform prevederilor art.41 alin.(3) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, structurile publice fără personalitate juridică se organizează ca 
unităţi de asistenţă socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi în cadrul 
serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, consiliilor locale ale 
municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti. 

Instituţiile şi unităţile de asistenţă socială funcţionează sub denumiri diverse, cum ar fi: 
centre de zi sau rezidenţiale, locuinţe protejate şi unităţi protejate, complexuri multifuncţionale sau 
complexuri de servicii, cantine sociale, servicii mobile de distribuţie a hranei etc.  

Potrivit prevederilor art.43 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile sociale înfiinţate de furnizorii de servicii sociale, publici sau 
privaţi, se organizează la nivel teritorial în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (1), cu respectarea 
prevederilor Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a standardelor de calitate, regulilor 
generale de normare minimă de personal care stau la baza stabilirii standardelor de cost, 
reglementate de legislaţia specială.       

Conform prevederilor art.73 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile sociale din domeniul protecției copilului și familiei au ca principal 
obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creșterii, formării, dezvoltării și educării 
copilului în cadrul familiei. 

Principalele categorii de servicii sociale sunt: 
a) servicii de prevenire a separării copilului de familie; 
b) servicii de reconciliere a vieții de familie cu viața profesională; 
c) servicii pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de părinții săi; 
d) servicii de sprijin pentru familiile aflate în situații de dificultate. 
Serviciile sociale prevăzute la alin.(2) pot fi acordate în instituții/unități de asistență socială, 

respectiv în centre de zi, centre rezidențiale, precum și la domiciliul familiei, la domiciliul persoanei care 
acordă îngrijire copilului sau în comunitate. 
 Potrivit prevederilor art.112 alin.(1) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau 
comunități aflate în nevoie socială, autoritățile administrației publice locale au atribuții privind 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. 
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 Atribuțiile principale ale autorităților administrației publice locale privind administrarea şi 
acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale sunt prevăzute la art.112 alin.(2) 
și alin.(3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare.  

Conform prevederilor art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, în aplicarea atribuțiilor prevăzute la art.112 autoritățile 
administrației publice locale înființează structuri specializate denumite servicii publice de 
asistență socială și organizează, în aparatul de specialitate al consiliului județean/al primarului, 
compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale. 

Serviciile publice de asistență socială se organizează în subordinea consiliilor județene, 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București și Consiliului General al Municipiului 
București, la nivel de direcție generală.  

 Regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 
socială şi structura orientativă de personal a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, urmând ca regulamentul propriu, 
organigrama şi statul de funcţii să fie aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului 
local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti.   

 
I.B. Legea nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului 

 
Prin Legea nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, este reglementat cadrul legal privind respectarea, promovarea şi 
garantarea drepturilor copilului.  

Potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din Legea nr.272/2004 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, autoritățile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele 
fizice şi persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte, să 
promoveze şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu 
prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin 
Legea nr.18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale celorlalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte. 

Conform prevederilor art.119 alin.(1) lit.a) din Legea nr.272/2004 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, pentru prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru 
realizarea protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, se 
organizează şi funcţionează următoarele tipuri de servicii:  
   a) servicii de zi;   
   b) servicii de tip familial;   
   c) servicii de tip rezidenţial.   

Potrivit prevederilor art.120 alin.(1) din Legea nr.272/2004 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, serviciile de zi sunt acele servicii prin care se asigură menţinerea, refacerea 
şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea 
determina separarea copilului de familia sa.   

Conform prevederilor art.125 din Legea nr.272/2004 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru asigurarea protecţiei speciale a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de 
ocrotirea părinţilor săi, consiliul judeţean şi, respectiv, consiliul local al sectorului municipiului 
Bucureşti au obligaţia să organizeze, în mod autonom sau prin asociere, servicii de tip familial şi 
de tip rezidenţial, potrivit nevoilor identificate la nivelul unităţii lor administrativ-teritoriale. În 
funcţie de nevoile evaluate ale copiilor plasaţi, consiliul judeţean poate organiza şi dezvolta şi 
servicii de zi. 
 

I.C. Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

 
Prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările și completările ulterioare, au fost aprobate Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut în 
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anexa la hotărâre, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 
prevăzute în anexele nr.1-4 la nomenclator. 

Potrivit prevederilor art.2 din Hotărârea Guvernului nr.867/2015 cu modificările și completările 
ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu serviciului social, 
care conţine cel puţin următoarele: identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului, 
scopul acestuia, cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare, principiile care stau la baza 
acordării serviciilor, funcţiile şi activităţile principale, condiţiile de accesare, drepturile şi 
obligaţiile persoanelor beneficiare, structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile 
orientative de personal.   
         Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare este prevăzut în 
anexa nr.1 la nomenclator.   
          Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi este prevăzut în 
anexa nr.2 la nomenclator.   

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu este 
prevăzut în anexa nr.3 la nomenclator.   

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat în comunitate este 
prevăzut în anexa nr.4 la nomenclator.   

Fiecare dintre tipurile de servicii sociale prevăzute în nomenclator se încadrează într-unul 
din cele patru regulamente-cadru prevăzute la alin.(2)- (5). 

Conform prevederilor art.3 alin.(1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr.867/2015 cu modificările și 
completările ulterioare, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a elabora, 
pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare şi 
funcţionare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege.   

Elaborarea regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare se realizează cu respectarea 
modelului-cadru al regulamentului aplicabil, a legislaţiei specifice, convenţiilor internaţionale 
ratificate prin lege şi a celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum 

şi a standardelor minime de calitate aplicabile.   
 Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, a fost 
modificată și completată prin: 

• Hotărârea Guvernului nr.584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor 
sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcționare a serviciilor sociale; 

• Hotărârea Guvernului nr.476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în 
domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale. 

Prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare a fost aprobat 
Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr.1-4 la nomenclator 
     Centrele de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă șe regăsește la 
poziţia nr.46, având cod serviciu social 8891CZ-C-VI din Nomenclatorul serviciilor sociale, înscris 
în anexa la Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 
"Centrul…” este prevăzut în Anexa nr.2 la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.867/2015, cu modificările și completările ulterioare. 
 

I.D. Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 
 

Conform prevederilor art.1 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 au 
fost aprobate Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de zi, organizate ca centre de 
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zi destinate copiilor în familie şi copiilor separaţi sau în risc de separare de părinţi, cod 8891CZ-C-
VI, potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr.1 la ordin. 

Conform prevederilor art.2 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019, 
Standardele minime de calitate prevăzute la art.1 alin.(1) cuprind două secţiuni. 

Secţiunea 1 - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:   
   a) module: denumire şi numerotare cu cifre romane;   
   b) standarde: definire, rezultate aşteptate şi numerotare cu cifre arabe;   
   c) condiţii/criterii ale fiecărui standard, corespunzători indicatorilor de proces: enunţ, 

detaliere şi numerotare compusă din litera S şi cifre arabe corespunzătoare numărului 
standardului şi numărului condiţiei/criteriului;   

   d) indicatori de monitorizare - Im, corespunzători indicatorilor de realizare: documente şi 
modalităţi de evidenţiere a respectării standardului.   

Structura standardelor minime de calitate, prevăzută la alin. (1), respectă elementele care 
definesc standardele de calitate, după cum urmează:   

   a) condiţiile/criteriile fiecărui standard corespund indicatorilor de proces - măsură a 
modului/procesului în care sunt livrate serviciile, respectiv condiţiile/criteriile fiecărui 
standard;   

   b) indicatorii de monitorizare - Im corespund indicatorilor de realizare - măsură, de obicei 
cantitativă, a produselor finale sau a serviciilor furnizate direct de o structură 
instituţională;   

   c) rezultatele aşteptate corespund indicatorilor de rezultat - măsură a efectelor sau 
impactului obţinute prin furnizarea serviciilor.   

Secţiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fişei de 
autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenţei de funcţionare 
datele şi punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime 
aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.   
    Evaluarea în vederea acordării licenţei serviciului social se realizează pe baza punctajului 
minim prevăzut în secțiunea II din anexa la prezentul ordin, a documentelor justificative şi a 
vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.   

  
                                     II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A 

SERVICIILOR SOCIALE DIN STRUCTURA DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ                  
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI OLT 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 s-au aprobat: reorganizarea Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; organigrama, numărul de personal și statul de 
funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu; 
organigramele, numărul de personal și statele de funcții pentru unitățile subordonate Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; regulamentele de organizare și funcționare pentru Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu și pentru unitățile subordonate. 
            Ulterior, hotărârea menționată mai sus a fost modificată și completată prin mai multe Hotărâri ale 
Consiliului Județean Olt, ultima fiind Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.78/30.04.2020. 

Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 
nr.64/29.03.2018, și a fost modificat și înlocuit prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, 
modificat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020. 

Conform prevederilor art.32 alin. (4) lit.d) din Regulamentul de Organizare și Funcționare  al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.64/29.03.2018, cu modificările ulterioare, Colegiul director 
îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

• eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice 
și a regulamentului de organizar şi funcţionare ale DGASPC Olt, precum şi rectificarea 
bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia. 
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 În structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt sunt următoarele 
servicii sociale cu și fără cazare, fără personalitate juridică: 

1. Casele de tip familial ,,Luminiţa” Slatina; 
2. Casele de tip familial ,,Sf. Andrei” Slatina; 
3. Casele de tip familial ,,Mugurel” Slatina; 
4. Casele de tip familial ,,Sf. Valentin” Slatina; 
5. Casele de tip familial ,,Sf. Mihail” Caracal; 
6. Casele de tip familial ,,Sf. Nicolae” Caracal; 
7. Casele de tip familial ,,Sf. Maria” Balş; 
8. Casele de tip familial ,,Sf. Elena” Corabia; 
9. Complexul servicii pentru copii şi familii în situaţie de risc şi copii cu dizabilităţi  Balş; 
10. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Slatina; 
11. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi Caracal; 
12. Centrul maternal ,,Adelina” Slatina; 
13. Complexul servicii ,,Sf. Ştefan” Slatina; 
14. Complexul servicii Slatina; 
15. Complexul servicii ,,Amicii” Slatina; 
16. Complexul servicii ,,Sf. Elena” Corabia; 
17. Complexul servicii persoane adulte Slatina; 
18. Complexul servicii persoane adulte Corabia; 
19. Centrul de îngrijire şi asistenţă Spineni;  
20. Centrul de îngrijire şi asistenţă Şopârliţa; 
21. Centrul de îngrijire şi asistenţă Băbiciu; 
22. Căminul pentru persoane vârstnice Fălcoiu; 
23. Centrul de recuperare şi reabilitare Cezieni; 
24. Centrul de abilitare şi reabilitare Caracal; 
25. Centrul de abilitare şi reabilitare Drăgăneşti-Olt. 

Conform anexei nr.27 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare, Complexul servicii ,,Amicii” Slatina are următoarea structură organizatorică:  

➢ Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, având în structura sa 
două compartimente: 

- Compartimentul de specialitate de îngrijire, asistență și auxiliar; 
- Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire. 

➢ Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, având în structura sa 
Compartimentul de specialitate de îngrijire, asistență și auxiliar.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Olt au fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al 
Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, înscris în anexa nr.6 la 

hotărâre și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin 

pentru părinţi şi copii, înscris în anexa nr.7 la hotărâre. 
Menționăm că Organigrama și Statul de funcții ale serviciului social Complexul servicii 

,,Amicii” Slatina, au fost aprobate și înscrise în anexele nr.27 și nr.54 la Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost aprobate organigrama, numărul de personal și statul de funcții pentru Complexul 
servicii ,,Amicii” Slatina la nivelul a 12 posturi, repartizate astfel: 

➢ 1 post aferent personalului contractual de conducere de șef de centru; 
➢ Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, având în structura sa două 

compartimente: 
- Compartimentul de specialitate de îngrijire, asistență și auxiliar – 7 posturi; 
- Compartimentul administrativ, gospodărire, întreținere-reparații, deservire – 2 posturi. 

➢ Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, având în structura sa 
Compartimentul de specialitate de îngrijire, asistență și auxiliar – 2 posturi. 
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III. PROPUNEREA DE MODIFICARE A REGULAMENTELOR DE ORGANIZARE ȘI 
FUNCȚIONARE ALE UNOR SERVICII SOCIALE DE ZI DIN CADRUL COMPLEXULUI SERVICII 

,,AMICII” SLATINA DIN STRUCTURA DGASPC OLT 
 

Prin adresa nr.44034/04.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9231/04.09.2020, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt a înaintat raportul nr.43980/04.09.2020, 

prin care la pct.I lit.b) propune modificarea unor articole din regulamentele de organizare și funcționare ale 

serviciilor sociale de zi „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” și 

„Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” din cadrul Complexului servicii “Amicii” 

Slatina 

Menționăm că la pct.I lit.a) din raportul nr.43980/04.09.2020, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Olt propune înființarea serviciului social de zi “Centrul de zi pentru 

dezvoltarea deprinderilor de viaţă independent” în cadrul Complexului servicii „Amicii” Slatina, 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt. 

În acest sens, a fost inițiat proiectul de hotărâre nr.144/10.09.2020 cu privire la înființarea 

serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă” în 

cadrul Complexului servicii ,,Amicii” din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Olt, pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,, 

Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, precum și pentru 

modificarea și completarea organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii ,,Amicii” 

din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, proiect înscris pe 

ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Olt din data de 17.09.2020. 

Modificările propuse sunt următoarele:                                             

- Referitor la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi: “Centrul de 

zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” din cadrul Complexului servicii “Amicii” 

Slatina, înscris în anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020), se modifică articolul 

10, alin.(4) și articolul 11, alin.(3), astfel: 

1. Articolul 10, alin. (4) „Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în 

situaţie de risc de separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul 

Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din structura aceluiaşi complex.” 

se modifică și va avea următorul cuprins:  

„Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare 

de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi pentru consiliere şi 

sprijin pentru părinţi şi copii și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă din 

structura aceluiaşi complex.”; 

2. Articolul 11, alin. (3) „Personalul administrativ din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în 
situaţie de risc de separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul 
Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din structura aceluiaşi complex.”  

se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „Personalul administrativ din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi pentru 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă din structura aceluiaşi complex.” 

- Referitor la Regulamentul de organizare a serviciului social de zi: “Centrul de zi pentru 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” din cadrul Complexului servicii “Amicii” Slatina, înscris în 
anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020), se modifică articolul 9, alin. (1)  și 
articolul 10, alin. (4), astfel: 

1. Articolul 9, alin. (1) „Personalul de conducere este şeful de centru. Şeful de centru coordonează, 
îndrumă şi controlează activităţile desfăşurate de personalul întregului Complex servicii „Amicii” Slatina, în 
cadrul căruia funcţionează Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi şi 
Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”  

se modifică și va avea următorul cuprins:  



8 
 

„Personalul de conducere este şeful de centru. Şeful de centru coordonează, îndrumă şi 
controlează activităţile desfăşurate de personalul întregului Complex servicii „Amicii” Slatina, în cadrul 
căruia funcţionează Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi,  Centrul de zi 
pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” și „Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă”. 

2. Articolul 10, alin (4) „Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru consiliere şi 
sprijin pentru părinţi şi copii poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi 
pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi din structura aceluiaşi complex”  

se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi 

copii poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în 
situaţie de risc de separare de părinţi și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă din structura aceluiaşi complex”. 

Având în vedere cele menționate, se solicită modificarea Regulamentele de organizare și 
funcționare ale serviciilor sociale de zi „Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 
separare de părinţi” și „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” din cadrul 
Complexului servicii “Amicii” Slatina, conform propunerilor de mai sus. 

 Propunerea mai sus menționată a fost avizată prin Hotărârea Colegiului Director al 
DGASPC Olt nr.8/04.09.2020. 

    
Având în vedere: 

• Raportul nr.43980/04.09.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Olt, înaintat Consiliului Județean Olt cu adresa nr.44034/04.09.2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.9231/04.09.2020; 

• prevederile Hotărârii Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Olt nr.8/04.09.2020;. 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr………/………09.2020 cu privire la înființarea 
serviciului social de zi ,,Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă” în 
cadrul Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al ,, Centrului de zi 
pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă”, precum și pentru modificarea și completarea 
organigramei și statului de funcții ale Complexului servicii ,,Amicii” Slatina din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 

• prevederile art.1, art.2 alin.(1) și (2), art.27, art.29, art.30 alin.(1)-(3) lit.a) și alin.(4) lit.b), art.34, 
art.41 alin.(3) și (5), art.43 alin.(1) art.73, art.112 alin.(1) și art.113 alin.(1), (2) și (5) din Legea 
asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.1 alin. (2), art.119 alin.(1) lit.a) și art.120 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind 
protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Anexei la Hotărârea Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcționare a serviciilor 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile Anexei nr.2 – Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi: 
”Centrul…” la Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

• prevederile art.1 și art.2 din Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr.27/2019 privind 
aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate 
copiilor din sistemul de protecție specială, precum și Anexa nr.1 la ordin; 

• prevederile art.32 alin. (4) lit. d) din Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Olt nr.64/29.03.2018, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în 
anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.117/26.07.2018, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Olt nr.46/27.02.2020; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.88/26.05.2016 cu privire la aprobarea reorganizării 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramei, 
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numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt; aprobarea organigramelor, numărului de personal și a statelor de funcții 
pentru unitățile subordonate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; 
aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Olt și pentru unitățile subordonate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020 cu privire la aprobarea 
Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, 

 
 propunem următoarele: 
 

- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 
“Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi” din cadrul Complexului 
servicii “Amicii” Slatina înscris în Anexa nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020 cu 
privire la aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

1. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(4) Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi pentru 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă din structura aceluiaşi complex. ” 

2. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(3) Personalul administrativ din cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de 

separare de părinţi poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi pentru 
consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii și Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă 
independentă din structura aceluiaşi complex..” 

- modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi: 
“Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” din cadrul Complexului servicii 
“Amicii” Slatina înscris în Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.36/27.02.2020 cu privire la 
aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, după cum urmează: 

1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(1) Personalul de conducere este şeful de centru. Şeful de centru coordonează, îndrumă şi 

controlează activităţile desfăşurate de personalul întregului Complex servicii „Amicii” Slatina, în cadrul 
căruia funcţionează Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi, Centrul de 
zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă. ” 

2. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(4) Personalul de specialitate din cadrul Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
poate exercita atribuţii specifice funcţiei deţinute şi în cadrul Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţie 
de risc de separare de părinţi și Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă 
din structura aceluiaşi complex. ” 

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

acestuia în forma prezentată. 

 
         ŞEF SERVICIU,                                                       ŞEF SERVICIU,                                                                               
Serviciul Juridic - Contencios                               Serviciul Resurse Umane și   

             Ana - Venera ŞTEFĂNESCU                           Managementul Unităților Sanitare                                               
                                      Angela NICOLAE 

 

           Întocmit, 
                          Consilier juridic, grad profesional superior 

             Ștefania – Anișoara VLAD 


