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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ                 Anexa nr. 1 

CONSILIUL JUDEŢEAN                 la Hotărârea nr. ____/_______ 

 

 

REGULAMENT  

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al  

 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj 

 

CAPITOLUL  I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, este instituţia 

publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, având rolul de a 

asigura, la nivel județean, aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi 

aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale. 

Art. 2. În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

 a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi a planului anual de dezvoltare a 

serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Cluj;  

 b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor 

copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., 

precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în 

care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului; 

 c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

 d) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 

instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de 

asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, 

cu reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

 e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 

implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului; 

 f) de reprezentare a Consiliului Judeţean Cluj, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului; 

g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, 

grupurilor vulnerabile. 

Art. 3. Finanţarea Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj: 

 finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Cluj se asigură din bugetul județean, respectiv din bugetul Consiliului 

Județean Cluj, astfel încât să asigure îndeplinirea în mod corespunzator a atribuţiilor ce îi revin; 

 finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local 

județean, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, 

potrivit legii, inclusiv din contribuţii proprii ale  beneficiarilor sau ale întreţinătorilor acestora, 

din Programe de interes naţional, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, 

din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii; 

 bugetul Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj se aprobă prin 

Hotărâre a  Consiliului Judeţean Cluj. 

Art. 4. Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj 

exercită funcţia de ordonator terțiar de credite.  

Art. 5. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă 

de către ordonatorul terțiar de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar 

preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare 

aprobate şi destinaţia acestora. 

Art. 6. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj are sediul în 

Municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, ştampilă proprie și cont la 
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Trezoreria Cluj-Napoca, iar actele întocmite vor purta antetul ”Consiliul Judeţean Cluj, Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj” şi vor fi semnate de directorul general 

sau, după caz, de directorii generali adjuncţi. Actele cu caracter financiar sunt contrasemnate de 

directorul general adjunct Direcția Generală Economică și Administrativă sau, după caz, de șef 

serviciu la  Serviciul finanțe, contabilitate, buget - plati prestatii sociale, patrimoniu, care a primit 

delegare pentru această atribuţie. 

Art. 7. Patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj este 

format din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică și a bunurilor materiale. 

Administrarea bunurilor imobile care fac parte din domeniul public de interes judeţean, în care se 

desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, se va asigura 

de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj. 

Art. 8. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj funcţionează sub 

directa coordonare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj.  

Art. 9. În intervalul dintre şedinţele Consiliului Judeţean Cluj, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi  Protecţia Copilului Cluj răspunde de realizarea atribuţiilor în faţa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Cluj. 

 

CAPITOLUL II 

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

ŞI PROTECŢIA COPILULUI CLUJ 

 

      Art.10. (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj va exercita 

următoarele atribuţii: 

a)  în domeniul beneficiilor de asistență socială: 

1. asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă 

socială; 

2. urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele 

îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

3. realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; 

4. elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă 

socială; 

5. orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

b) în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale: 

1.  elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, 

strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o 

perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei 

judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare Consiliului Judeţean Cluj şi răspunde 

de aplicarea acesteia; 

2. elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul judeţean şi le propune spre aprobare Consiliului Judeţean Cluj, care cuprind date 

detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

3.  iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de 

marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi; 

4.  identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

5.  identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu 

dizabilităţi în societate; 

6.  asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, 

interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu 

surdocecitate; 

7.  realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

8.  încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru 

sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului 

pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 
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9.  propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local; 

10. colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii 

publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia; 

11.  realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, 

care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în 

subordinea acestuia; 

12.  monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie; 

13.  elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul 

serviciilor sociale; 

14. elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu 

planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

15.  asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind 

drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

16.  furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de 

lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

17.  sprijină compartimentul responsabil de contractarea serviciilor sociale, înfiinţat  în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, în elaborarea documentaţiei de 

atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

18. planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în 

vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale 

aflate în administrare proprie; 

19. colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor 

categorii de beneficiari; 

20. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

 

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor în domeniul organizării, administrării și acordării 

serviciilor sociale Direcția generală realizează în principal următoarele acțiuni/demersuri: 

a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi acreditarea pentru serviciile sociale aflate în 

structura/subordinea sa; 

b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 

reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi de 

servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 

c) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă 

socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana are 

dreptul; 

d) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii 

comunitare; 

e) realizează evaluarea complexă şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale; 

f) furnizează direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de 

funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii și anume: evaluarea iniţială; elaborarea planului de 

intervenţie; evaluarea complexă; elaborarea planului individualizat de asistenţă şi îngrijire; 

implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenţie şi în planul individualizat; monitorizarea 

şi evaluarea acordării serviciilor, precum și cu respectarea  standardelor minime de calitate şi a 

standardelor de cost. 

Art.11. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj îndeplinește 

următoarele atribuții principale: 

  a) în domeniul protecţiei drepturilor copilului: 

    1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei 

măsuri de protecţie specială; 

    2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de 

protecţie specială a copilului; 

    3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament; 

    4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei 

măsuri; 
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    5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în 

condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 

maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

    6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în 

mediul său familial; 

    7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la 

baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora; 

    8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei pentru copiii aflaţi în evidenţa 

sa; 

    9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; 

evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul 

de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 

    10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor 

adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că 

este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

    11. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în 

vigoare; 

    12. realizează la nivel judeţean, baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, 

copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

    13. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării 

copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în 

condiţiile legii; 

    b) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice: 

    1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei 

domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi 

agresorilor familiali; 

    2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a 

violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice 

şi agresorilor familiali; 

    3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 

societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestice; 

    4. fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Cluj înfiinţarea, finanţarea, respectiv 

cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei 

domestice; 

    5. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale 

violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în 

vigoare; 

    6. monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care 

funcţionează; 

    7. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă 

părţile către servicii de specialitate/mediere; 

    8. realizează la nivel judeţean, baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează 

trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 

    c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

    1. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate 

cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 

2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 

    2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu 

dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de 

restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu 

dizabilităţi; 
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    3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu 

dizabilităţi; 

    4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad 

de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul 

individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al 

persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie a 

adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal 

profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia; 

    5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de 

handicap, prevăzute de lege; 

    6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

    7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite 

acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

    8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului 

cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu 

dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

    9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

    10. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care 

le desfăşoară; 

    11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu; 

    12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în 

condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi 

personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

    d) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de 

dificultate: 

    1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor 

şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi 

dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii 

situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile 

de asistenţă socială; 

    2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă 

a opiniei; 

    3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, 

inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

    4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei 

adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea 

menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

    5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în 

nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre 

specializate; 

    6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat 

privind măsurile de asistenţă socială; 

    7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

    e) alte atribuţii: 

    1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în 

domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice etc.; 

    2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi 

cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de 

asistenţă socială; 

    3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare 

consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

    4. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei 

sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau 

cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 
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    5. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai 

societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate 

protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile 

comunităţii locale; 

    6. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte 

instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, 

conform legii; 

    7. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale şi a 

beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte 

instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

    8. fundamentează şi propune Consiliului Judeţean Cluj, înfiinţarea, finanţarea, respectiv 

cofinanţarea serviciilor sociale; 

    9. prezintă anual sau la solicitarea Consiliului Judeţean Cluj, rapoarte de evaluare a activităţilor 

desfăşurate; 

    10. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 

    11. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei domestice şi oricăror persoane 

aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de 

actele normative în vigoare; 

    12. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a 

persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 

    13. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi serviciile 

din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia; 

    14. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, 

respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

    15. realizează la nivel judeţean, baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum 

sunt prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează 

trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia; 

    16. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 

    17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale 

Consiliului Judeţean Cluj. 

Art.12. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea 

serviciilor sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj are 

următoarele obligaţii principale: 

    a) să asigure informarea comunităţii; 

    b) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor 

sociale de la nivel judeţean, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea acestora; 

    c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai 

furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune; 

    d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în 

monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de 

prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra 

beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea 

torturii informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în 

condiţiile legii; 

    e) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea 

acestuia, trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate 

şi acordate la nivelul judeţului, conform solicitărilor acestora; 

    f) să publice pe pagina de internet proprie, precum şi să afişeze la sediul instituţiei informaţiile 

privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat; 

    g) să transmită către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea 
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acestuia, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile şi 

personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării. 

    (2) Informarea comunității se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci 

când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind: 

    a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în 

format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.; 

    b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-

teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 

    c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente 

deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

 Art.13. În exercitarea atribuțiilor care îi revin în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi 

aflate în nevoie socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj poate 

încheia contracte, convenții, protocoale de colaborare și orice alte acte juridice, fără a fi necesară 

împuternicirea Consiliului Județean Cluj. 

 

CAPITOLUL III 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Art. 14. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj are un aparat de 

specialitate organizat sub formă de direcții,  servicii și compartimente, cât și   servicii sociale  de 

protecția copilului și a persoanelor adulte organizate sub formă de centru, cămin sau complex, prin 

care își realizează obiectivele şi  atribuţiile. 

Art. 15. Structura organizatorică şi numărul  de personal se aprobă prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Cluj, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit 

legii. 

Art. 16.  Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj se 

asigură de  directorul general,  cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ. 

 Art. 17. Directorul general este ajutat de 2 directori generali adjuncţi, care  conduc, coordonează 

și controlează activitatea compartimentelor funcționale din subordine conform structurii 

organizatorice aprobate, respectiv activitatea în domeniul protecției persoanelor adulte și activitatea 

în domeniul protecției copilului, pe de o parte, în calitate de director general adjunct al Direcției 

Generale Protecție socială, și  activitatea în domeniul managementului resurselor umane, juridic, 

economic și administrativ, pe de altă parte, în calitate de director general adjunct al Direcției 

Generale Economică și Administrativă.  

 Art. 18.  Directorul general adjunct al Direcției generale protecție socială este ajutat de doi 

directori executivi. Directorul general, directorii generali adjuncți și directorii executivi au calitatea 

de funcționar public. 

Art. 19.  Structura organizatorică este compusă din: 

         I. DIRECTOR GENERAL al Direcţiei Generale de Asistenţă şi Protecţia Copilului Cluj 

1. Serviciul  adopţii şi postadopţii;  

2. Compartiment audit intern; 

3. Serviciul   Achiziţii Publice, Proiecte, Sănătate, Securitate în Muncă și  Situații de Urgență; 

 

 II. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT al Direcţiei Generale Protecţie Socială 

1. Serviciul Managementul Calității, Strategii și Programe, Monitorizare Servicii Sociale, 

Indicatori Asistenţă Socială, Relaţia cu autorităţile locale si ONG-uri,  Secretariat Comisia 

pentru Protecţia Copilului  și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

2. Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, telefon cazuri 

urgență adulți/copii, copii care au comis fapte penale şi nu răspund penal, copiii străzii; 

2.1 Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă  “Gavroche” Cluj-Napoca; 

  2.2  Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii ”Arlechino” Cluj-Napoca; 

2.3 Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Turda; 

3. Centrul de reabilitare socială şi primire în regim de urgenţă a victimelor traficului de 

persoane, intervenție în situații de trafic, migrație și repatrieri; 

4. Centru Comunitar Judeţean - Complex de servicii sociale Comunitare pentru Copii şi 

Adulţi Cluj; 
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4.1 Centru de zi/recuperare pentru copii cu autism; 

4.2 Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropshic; 

4.3 Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap; 

4.4 Centru de zi pentru persoane adulte cu Alzheimer; 

4.5 Centru de consiliere pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 

handicap; 

4.6 Centru de consiliere pentru integrarea socio-profesională pentru tinerii care părăsesc 

sistemul de protecție; 

  

          II.1. DIRECTOR EXECUTIV al Direcţiei Protecţia Persoanelor Adulte 

1. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială şi Integrare Socio-Profesională, Evidență 

Prestații Sociale,  Compartiment Incluziune Socială; 

2. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap; 

3. Serviciul management de caz pentru adulţi, violenţa în familie, asistenţă persoane 

vârstnice;  

4. Centrul de servicii de  recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Turda; 

5. Centrul de abilitare și  reabilitare Gherla;  

6. Centrul de abilitare și  reabilitare Jucu; 

7. Căminul pentru persoane vârstnice Gherla; 

8. Centrul pentru persoane vârstnice Recea Cristur; 

9. Centrul de îngrijire şi asistenţă Cluj-Napoca; 

10. Centrul de îngrijire şi asistenţă Luna de jos; 

11. Centrul de îngrijire şi asistenţă Cîţcău; 

12. Centrul de îngrijire şi asistenţă ”Sf. Nicolae” Mociu; 

13. Locuinţe protejate Cîţcău; 

13.1 Locuinţa protejată “Speranţa”; 

13.2 Locuinţa protejată “Buna Vestire”; 

14. Complex de servicii comunitare destinat persoanelor adulte Câmpia Turzii; 

14.1 Cămin pentru persoane vârstnice; 

14.2 Centrul rezidențial de îngrijire și asistență persoane dependente și Centrul de primire 

în regim de urgență; 

 

 II. 2. DIRECTOR EXECUTIV al Direcţiei Protecţia Drepturilor Copilului 

1. Serviciul management de caz protecţie specială, copii în servicii de tip familial, asistenţă 

maternală; 

       1.1. Asistenţi maternali. 

2. Serviciul de consiliere pentru părinţi şi copii, prevenire sarcină nedorită;  

3. Serviciul de evaluare complexă a copilului;  

4. Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial;  

5. Centrul judeţean de intervenţie pentru copilul abuzat Cluj-Napoca: 

5.1 Centrul rezidențial pentru copilul abuzat - Adăpost”Perlino”; 

5.2 Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat; 

6. Centrul maternal “Luminiţa” Cluj-Napoca; 

7. Centrul de zi “Spiriduşii” şi Centrul maternal “Iris” Câmpia Turzii; 

8. Centrul de zi “Micul Prinţ” Gherla; 

9. Case de tip familial Apahida și  Floreşti: 

9.1 Casa de tip familial ”Sf. Elena”; 

9.2. Casa de tip familial ”Buna Vestire”: 

9.3 Casa de tip familial ”Apolodor”; 

9.4 Casa de tip familial ”Neghiniță” 

10. Complex de servicii destinat protecţiei copilului nr. 2  Cluj-Napoca; 

11. Unităţi de tip familial Gherla: 

11.1 Unitate de tip familial 1; 

11.2 Unitate de tip familial 2; 

11.3 Unitate de tip familial 3; 

11.4 Unitate de tip familial 4; 

11.5 Unitate de tip familial 5; 
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11.6 Unitate de tip familial 6; 

11.7 Unitate de tip familial 7; 

11.8 Unitate de tip familial 8; 

11.9 Unitate de tip familial 9; 

11.10 Unitate de tip familial 10; 

11.11 Unitate de tip familial 11; 

12. Unităţi de tip familial Turda; 

12.1 Unități de tip familial Turda 1 

12.2 Unități de tip familial Turda 2; 

12.3 Unități de tip familial Turda 3; 

12.4 Unități de tip familial Turda 4; 

13. Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic uşor                                                                             

şi mediu nr. 9 “Ţăndărică” Cluj-Napoca; 

14. Complex de servicii pentru recuperarea copiilor cu handicap neuropsihic sever Nr. 10  

“Pinocchio” Cluj-Napoca;  

15. Complex comunitar de servicii pentru copilul cu handicap Cluj-Napoca:   

15.1 Centrul de recuperare şi Centrul de zi; 

15.2 Case de tip familial Cluj Napoca: 

15.2.1 Casa de tip familial ” Casa Grigorescu” ; 

15.2.2 Casa de tip familial ” Casa Târnavelor”; 

15.2.3 Casa de tip familial 1; 

15.2.4 Casa de tip familial 2; 

15.2.5 Casa  de tip familial 3; 

16. Centrul de recuperare psiho-neuro-motorie pentru copilul cu handicap “Sf. Irina” Turda; 

17. Case de tip familial Huedin: 

17.1 Casa de tip familial ”Cuore”; 

17.2 Casa de tip familial ”Amicii”; 

17.3. Casa de tip familial ”Phoenix”; 

17.4. Casa de tip familial ”Elsa”; 

17.5 Casa de tip familial ”Anna”; 

 

      III. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT al Direcţiei Generale Economică şi 

Administrativă  

1. Serviciul Managementul Resurselor  Umane; 

2. Serviciul  Juridic; 

3. Serviciul finanţe, contabilitate, buget - plăţi prestaţii sociale, patrimoniu; 

4. Serviciul Administrativ, Tehnic-Aprovizionare, Registratură și Comunicare. 

 

 Art. 20. Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj, din 

categoria funcționarilor publici și a personalului contractual, are obligaţia să manifeste solicitudine, 

amabilitate şi afectivitate în relaţiile cu familiile şi beneficiarii, şi să îndeplinească cu operativitate şi 

profesionalism atribuţiile de serviciu. De asemenea au obligaţia să asigure implementarea și 

respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția persoanelor  fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date și a legislației interne în 

vigoare, în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

CAPITOLUL  IV 

COLEGIUL DIRECTOR 

 

Art.21. Componența Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Cluj este stabilită  prin hotărâre a Consiliului Județean Cluj  şi este constituită 

din secretarul Județului Cluj, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj, directorii generali adjuncți ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Cluj, directorii executivi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj,  șefii serviciilor și centrelor   din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă  Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj, precum și 3 șefi ai altor servicii publice de interes județean. 
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Art. 22. Preşedintele Colegiului Director este secretarul general al judeţului. În situaţia în 

care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către 

directorul general sau, după caz, de către directorul general adjunct al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj, numit prin dispoziţie a directorului general. 

 Art.23. Colegiul Director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea 

directorului general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

directorului general, a preşedintelui Colegiului Director sau a unuia dintre directorii generali 

adjuncți. La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, membrii Comisiei pentru protecţia copilului,  ai Comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap și alți consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de Colegiul Director. 

 Art.24. (1) Colegiul Director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

    a) analizează activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj; 

propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor acesteia; 

    b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

    c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj, potrivit art. 16 alin. (3) lit. d) şi e) din 

H.G.nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționareale serviciilor 

publice de asistență social și a structurii orientative de personal ; avizul este consultativ; 

    d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi a 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia 

Copilului Cluj, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

    e) propune Consiliului Judeţean Cluj înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie 

publică organizată în condiţiile legii; 

    f) propune Consiliului Judeţean Cluj concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului Cluj, în condiţiile legii;  

    g) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare 

alocate de Consiliul Judeţean Cluj, în condiţiile legii. 

(2) Colegiul Director îndeplineşte și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a 

Consiliul Judeţean Cluj. 

  Art.25. Şedinţele Colegiului Director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din 

numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Colegiul Director 

adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

Art.26. Preşedintele şi membrii colegiului director vor fi convocaţi la şedinţele acestui 

organism decizional după cum urmează: pentru şedinţele ordinare, convocarea se face cu cel puţin 

trei zile înainte de data organizării acestora; pentru şedinţele extraordinare, convocarea se va efectua 

cu cel puţin o zi înainte de data desfăşurării lor; orice modificare a datei şedinţei se aduce la 

cunoştinţa preşedintelui şi a membrilor Colegiului Director cu cel puţin 24 de ore înainte de data 

fixată iniţial. 

               (3) Ordinea de zi şi materialele destinate a fi discutate în şedinţele Colegiului Director se 

elaborează în scris şi se comunică către membrii Colegiului Director, cu cel puţin două zile/o zi 

înainte de data desfăşurării fiecărei şedinţe. 

              (4) Preşedintelui Colegiului Director i se va transmite mapa de lucru cu cel puţin o zi 

înainte de data ţinerii fiecărei şedinţe, fiindu-i comunicate toate materialele ce urmează a fi 

analizate.  

 

CAPITOLUL  V 

DIRECTORUL GENERAL 

 

Art.27 (1) Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea 

atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general emite dispoziţii.  
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(2) Directorul general reprezintă Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din 

străinătate, precum şi în justiţie. 

Art.28. Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

1. Exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în 

calitate de persoană juridică; 

2. Exercită funcţia de ordonator terţiar de credite; 

3. Întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului 

Director şi ulterior  aprobării Consiliului Judeţean Cluj; 

4. Coordonează procesul de elaborare și  supune aprobării Consiliului Judeţean Cluj, proiectul 

strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum și a planului anual de acțiune, având avizul 

consultativ al Colegiului Director; 

5. Coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială,  stadiul 

implementării strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru 

îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Colegiului Director și apoi 

Comisiei pentru Protecția Copilului;  

6. Elaborează statul de personal al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, potrivit legii; 

7. Elaborează și propune spre aprobare Consiliului Județean Cluj, statul de funcții al Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, având avizul Colegiului Director;  

8. Planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj, a compartimentelor funcţionale şi a personalului și aplică 

sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

9. Este vicepreşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului şi reprezintă Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în relaţiile cu aceasta; 

10. Asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului; 

11. Răspunde disciplinar, civil, contravenţional şi  sau penal, în condiţiile Legii privind Statutul 

Funcţionarilor Publici; 

12. Răspunde de  activitatea de control financiar preventiv, de Sănătate şi Securitate în Muncă 

(SSM) şi Situaţii de Urgenţă (SU) , în condiţiile legii; 

13. Asigură gestionarea eficientă şi eficace a bunurilor aparţinând domeniului public şi domeniului 

privat al judeţului Cluj, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj; 

14. Organizează, coordonează, conduce şi răspunde de desfăşurarea în condiţiile legii a următoarelor 

activităţi: 

-  investiţii, 

-  inventarierea patrimoniului, 

-  servicii şi prestaţii sociale, 

-  implementarea standardelor. 

15. Colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială (S.P.A.S.) din cadrul autorităţilor 

administraţiei publice locale, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, alţi parteneri sociali 

pentru realizarea atribuţiilor specifice; 

16. Monitorizează şi răspunde de activităţile specifice desfăşurate la nivelul serviciilor  

rezidenţiale/zi pentru protecţia copilului, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, 

altor categorii de persoane adulte în dificultate, aflate în subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

17. Răspunde de implementarea standardelor specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale /zi 

pentru copii/ persoanele adulte; răspunde de implementarea prevederilor legale privind protecţia 

şi promovarea drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte (persoane vârstnice/ cu handicap, 

altor categorii de persoane aflate în dificultate);  

18. Asigură implementarea standardelor minime obligatorii în domeniul protecţiei 

copilului/persoanelor adulte; 

19. Avizează propunerile specialiştilor privind acordarea atestatului de familie potenţial adoptatoare, 

precum şi pe cele referitoare la deschiderea adopţiei; coordonează  activitatea Serviciului de 

adopții și postadopții. 
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20. Numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu, 

sau după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul  Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

21. Aprobă fişele de post ale personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj și modificările acestora, asigurând corelarea cu atribuţiile structurii conduse, 

aprobate prin prezentul regulament; 

22. Analizează rapoartele de audit intern/financiar şi ia măsurile necesare în vederea implementării 

recomandărilor/măsurilor; 

23. Furnizează în scris sau verbal, în termenele stabilite, documentele sau informaţiile solicitate de 

către auditorii interni/externi cu ocazia efectuării misiunilor de audit; 

24. Asigură implementarea și respectarea normelor de Sănătate şi Securitate în Muncă (S.S.M.) şi 

Situaţii de Urgenţă (S.U.); 

25. Cunoaşte şi respectă Codul de conduită al funcţionarului public; 

26. În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi dezvoltării 

sistemului de control intern managerial,   constituie, prin act de decizie internă, o structură cu 

atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare; 

27. Dispune măsuri de control necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control 

intern managerial la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

inclusiv pentru actualizarea registrului riscurilor și a procedurilor de sistem/procedurilor 

operaționale; 

28. Aprobă Procedurile determinate, respectiv procedurile  operaționale și procedurile de sistem 

elaborate la nivelul fiecărei structuri din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj; 

29. Semnează acțiuni în justiție, cereri reconvenționale, întâmpinări și orice alte cereri promovate  

de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

30. Urmărește rezolvarea cererilor/petițiilor privind informaţiile de interes public; desemnează 

persoana responsabilă cu ducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informații  de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

31. Asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare; asigură menţinerea unui flux 

permanent şi eficient de informaţii în cadru structurilor aparținând Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

32. Conduce activitatea de pregătire şi perfecţionarea profesională a personalului Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

33. Evaluează performanţele profesionale  ale directorilor generali adjuncți și a şefilor serviciilor din 

sudordonate direct, întocmeşte/modifică fişele de post ale acestora; 

34. Urmăreşte respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Judeţean Cluj; 

      Art. 29. Directorul  general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj. 

 Art. 30.  În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii 

generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general. În dispoziţie vor fi menţionate 

expres atribuţiile delegate directorului general adjunct. 

Art. 31. Numirea, eliberarea din funcție, evaluarea performanţelor profesionale și sancţionarea 

disciplinară a directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj se fac  cu respectarea prevederilor legislației aplicabile funcției publice. 

 

 

CAPITOLUL VI 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE DIN CADRUL DIRECŢIEI 

GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI CLUJ 

 

 

SECȚIUNEA  I 

Servicii/Compartimente subordonate direct Directorului general al  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj 

 

1. SERVICIUL DE ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 
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       Art. 32. Serviciul de adopţii şi postadopţii are ca şi misiune identificarea celei mai potrivite 

familii/persoane adoptatoare care să vină în întâmpinarea nevoilor copilului adoptabil şi să acţioneze 

în interesul acestuia. Acesta îndeplineşte următoarele atribuţii: 

 

1. Asigură luarea în evidenţă a copiilor pentru care s-a stabilit ca finalitate a Planului 

Individualizat de Protecţie – adopţia  şi iniţiază demersurile vizând deschiderea 

procedurii adopţiei;  

2. Asigură consilierea familiei biologice, prealabilă exprimării consimţământului la 

adopţie și întocmește raporul care atestă derularea acestei activități; 

3. Realizează evaluarea, pregătirea şi consilierea copiilor pentru care s-a stabilit ca 

finalitate a planului individualizat de protecţie, adopţia, sau pentru care s-a încuviinţat 

deschiderea procedurii adopţiei  (evaluarea nevoilor, consilierea şi informarea 

copilului în vederea exprimării opiniei privitoare la adopţiei, informarea şi pregătirea 

copilului în vederea mutării în noul mediu de viaţă - cel al adoptatorilor, consilierea şi 

asistarea pe perioada încredinţării în vederea adopţiei şi după încuviinţarea adopţiei); 

4. Sesizează Instanța de Judecată cu privire la deschiderea procedurii adopției pentru 

copiii aflați în evidența serviciului; 

5. Asigură servicii de informare şi consiliere prealabilă a persoanelor/familiilor care 

doresc  să adopte; 

6. Pune la dispoziţia celor interesaţi materiale informative despre adopţie; realizează 

materiale promoţionale care conţin informaţii relevante cu privire la persoanele care 

pot adopta, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească, procedura de evaluare şi 

etapele  procesului de adopţie;   

7. Informează familia/persoana cu privire la termenele stabilite pentru fiecare din 

etapele procedurilor de adopţie,  precum şi asupra modalităţilor de a contesta 

deciziile luate pe parcursul procesului de adopţie;  

8. Realizează evaluarea și pregătirea persoanelor/familiilor în vederea obţinerii 

atestatului de persoană/familie adoptatoare și propune eliberarea sau nu a atestatului 

de persoană/familie aptă să adopte. 

9. Comunică persoanelor/familiilor raportul final de evaluare, dispoziția de 

eliberare/neeliberare a atestatului de persoană/familie aptă să adopte, atestatul de 

familie apta să adopte. 

10. Informează familiile/persoanele atestate cu privire la procedurile  ce urmează a fi 

derulate până la încheierea adopţiei; 

11. Oferă familiei/persoanei atestate informaţii complete despre copil la  etapa de 

potrivire inițială  și în cea practică; 

12. La finalul procesului de potrivire practică sesizează Instanța de Judecată cu privire la 

încredințarea în vederea adopției; 

13. Monitorizează evoluția relațiilor dintre copil și familia adoptivă în perioada de 

încredintare în vederea adopției; 

14.  Sesizează Instanța de Judecată cu privire la încuviințarea adopției; 

15. Monitorizează evoluția relațiilor dintre copil si familia adoptivă timp de 2 ani după 

definitivarea sentinței de încuviințare adopție. 

16. Asigură servicii de informare și consiliere a persoanelor/familiilor atestate ca apte să 

adopte care nu au intrat în procedura de potrivire practică ( grupuri de suport) 

17. Asigură servicii pentru persoanele majore adoptate privind accesul la informaţii 

referitoare la familia lor biologică; 

18. Informează părinţii adoptivi asupra obligaţiei de a furniza copilului informaţii despre 

adopţie, trecutul şi familia naturală. 

19. Iniţiază şi organizează campanii anuale de informare şi promovare a adopţiei în 

vederea recrutării de potențiale familii adoptatoare; 

20. Redactează rapoarte statistice şi asigură diseminarea datelor relevante despre adopţia 

naţională în  mass-media;                                         

21. Acordă consiliere şi sprijin şi la solicitarea persoanelor/familiilor potenţial 

adoptatoare, familiilor/persoanelor adoptive; sprijină şi promovează organizarea  

grupurilor de sprijin pentru părinţii adoptatori şi asigură  coordonarea acestor 

grupuri; 
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22. Asigură, după încuviinţarea adopţiei, consilierea şi informarea familiei adoptatoare 

cu privire la aspecte legate de dezvoltarea copilului, în funcţie de nevoile copilului şi 

ale familiei adoptatoare;                                                       

23. Asigură, după încuviinţarea adopţiei, consilierea şi informarea familiei biologice, cu    

privire la efectele adopţiei asupra membrilor familiei; 

24. Tine evidenţa cazurilor în care adopţia a fost desfăcută sau anulată; 

25. Tine evidenţa adopţiilor încuviinţate supuse perioadei obligatorii de urmărire post-

adopţie şi întocmeşte dosar separat pentru fiecare adopţie în parte; 

26. Oferă servicii post-adopţie (consiliere atât pentru familia adoptatoare cât şi pentru 

copilul adoptat) prin grupuri de suport , scrisori de informare, cursuri de parenting;                                  

27. Realizează vizite la domiciliul copilului adoptat ori de câte ori este sesizat cu privire 

la apariţia unor disfuncţionalităţi în familie sau posibile încălcări ale drepturilor 

copilului şi întocmesc rapoarte în acest sens;       

28. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate spre 

soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

29. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

30. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; fundamentează propunerea de 

scoatere a la concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în raport cu 

necesitățile serviciului; 

31. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul 

general; ține evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul 

din cadrul serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

32. Asigură întocmirea/modificarea  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru 

fiecare salariat și organizează activitatea acestuia; 

33. Asigură activitatea de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

34. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor 

Comisiei de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj, cu respectarea termenelor stabilite; 

35. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi 

asigură aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

36. Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de 

revizuire a acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

37. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera 

circulație a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri 

privind măsuri tehnice și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării 

respectării legislației aplicabile în domeniu; 

38. Colaborează cu serviciile sociale din alte județe, sectoare, ong-uri, alte instituții 

guvernamentale; 

39. Întocmește anchete sociale conform specificului serviciului la solicitarea altor 

instituții, cât și la solicitarea instanțelor de judecată; 

40. Ține evidența tuturor cazurilor aflate în evidența serviciului în Registratura 

Electronică; 

41. Operează în Registrul Național pentru Adopții; 

42. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau conferite de către directorul general, 

cu respectarea prevederilor legale; 

2. COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN 

 

     Art. 33. Activitatea de audit public intern este o activitate independentă și obiectivă care oferă 

Directorului General, precum și Consiliului Județean Cluj în subordinea căruia este organizată și 

funcționează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, asigurare în ceea ce 

privește gradul de control asupra operațiunilor,  îndrumă și consiliază în vederea optimizării 

activităților și contribuie la aducerea de plus valoare activităților desfășurate în cadrul instituției, fără 
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a se implica direct în aceasta. De asemenea, activitatea de audit public intern contribuie la atingerea 

obiectivelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, evaluând, printr-o 

abordare sistematică și metodică, procesele de management al riscurilor, de control și de conducere 

a tuturor structurilor, făcând propuneri pentru a le consolida eficacitatea. 

 Art. 34. Compartimentul audit intern are următoarele atribuţii:   

1. Efectuează activităţi de audit public intern la nivelul subunităţilor, serviciilor şi 

compartimentelor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj; 

2. Efectuează activităţi de audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter 

excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern; 

3. Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice 

instituției, cu avizul  Consiliului Județean Cluj; 

4. Elaborează și difuzează (la începutul fiecărei misiuni de audit) Carta Auditului Intern, ca 

declarație de independența a activității de audit public intern ce cuprinde drepturile și îndatoririle  

auditorilor și a celor auditați; 

5.  Elaborează  proiectul planului multianual de audit public intern (pe o perioadă de 3 ani) și pe 

baza acestuia elaborează Planul anual de audit public intern; 

6. Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 

financiar de control ale instituției sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate; 

7. Elaborează Rapoartele de audit în cuprinsul cărora formulează recomandări în scopul 

îmbunătățirii activității instituției, urmare a misiunilor de audit desfășurate și încheiate, cu 

arătarea consecințelor acestora în situația în care nu ar fi însușite de directorul general și 

implementate; 

8. Raportează periodic asupra constatărilor, concluzilor și recomandărilor rezultate din activitățile 

de audit public intern; 

9. Completează și menține la zi dosarele aferente fiecărei misiuni de audit, dosare ce cuprind 

informații despre structurile auditate și actele sau lucrarile specifice realizate în cadrul misiunii 

de audit încheiate; 

10. Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul  Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, cu privire la formarea şi utilizarea 

fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public; 

11. Compartimentul de audit public intern auditează următoarele: 

a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din 

momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii 

finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă; 

b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale; 

   c) administrarea patrimoniului 

d) alocarea creditelor bugetare; 

e) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

f) sistemul de luare a deciziilor; 

g) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

h) sistemele informatice.  

12. Transmite Consiliului Județean Cluj - Serviciul Audit Public Intern, la solicitarea acestuia, 

rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale 

de audit; 

13. Transmite structurii auditate recomandările cuprinse în raportul avizat în vederea 

implementării; 

14. Elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern şi-l înaintează Directorului general, 

spre avizare; 

15. Înștințează  imediat Directorului general şi structura de control abilitată, în cazul identificării în 

cadrul misiunii de audit public intern a unor iregularități, fraudă sau posibile prejudicii; 

16. Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în 

cadrul compartimentelor. Verificarea respectării normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului 

privind conduita etică de către auditorul intern se realizează prin misiuni de evaluare a activităţii 

de audit public intern planificate sau ad-hoc; 
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17. Implementează măsurile corective iniţiate de Consiliul Județean Cluj - Serviciul Audit Public 

Intern,  în cooperare cu directorul general, urmare a verificării respectării normelor, 

instrucţiunilor precum şi a Codului privind conduita etică; 

18. Urmăreşte şi raportează Consiliul Județean Cluj – Serviciul Audit Public Intern, asupra 

progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor şi informează directorul general cu 

privire la stadiul implementării recomandărilor; 

19. Evaluează sistemul de control intern de la nivelul compartimentelor auditate și recomandă 

directorului general măsuri de optimizare și fluidizare a sistemului; 

20. Elaborează procedura operaţională de audit intern potrivit prevederilor legale în vigoare pentru 

aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern 

managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial; 

21. Elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern şi-l supune spre aprobare 

Directorului general; 

22. Aplică prevederile legislaţiei privind auditul public intern; 

23. Asigură dezvoltarea şi funcţionarea sistemului de control intern/managerial; 

24. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

25. Tine evidența comunicărilor și corespondența în Registrul intrări/ieșiri al serviciului; 

26. Participă în cadrul echipelor mixte, la misiuni de consiliere solicitate de către directorul 

general, în anumite situații; 

27. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice; 

28. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția persoanelor  

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a acestor date 

și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și 

organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

29. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau conferite de către directorul general, cu 

respectarea prevederilor legale; 

3. SERVICIUL  ACHIZIŢII PUBLICE, PROIECTE,  

SĂNĂTATE, SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 

      Art. 35. Serviciul Achiziţii publice, Proiecte, Sănătate, Securitate în Muncă și Situații de 

Urgență are următoarele atribuţii: 

 (a) Atribuţiile în domeniul proiecte, achiziţii publice: 

1. Gestionează activitatea de achiziții publice pentru Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Cluj; 

2. Întocmeşte strategia anuală a achizițiilor publice și programul anual al achiziţiilor publice în 

baza nevoilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de resursele bugetare 

aprobate precum şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri;  

3. Asigură elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare națională și internațională în 

domeniul serviciilor sociale; 

4. Organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și 

organizațiile reprezentative ale beneficiarilor; 

5. Colaborează permanent cu organizațiile civile care reprezintă interesele diferitelor categorii 

de beneficiari în scopul dezvoltării de parteneriate în proiecte;  

6. Analizează oportunități de implicare a Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Cluj în proiecte sociale în calitate de partener; 

7. În calitate de partener de proiect, asigură consultanță și feed-back liderilor de parteneriat în 

scrierea și implementarea proiectelor; 

8. Centrealizează și ține evidența tuturor proiectelor pe care Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Cluj le derulează; 

9. Întocmeşte documentaţia de atribuire pe suport hârtie şi/sau magnetic, privind procedurile de 

achiziţii publice organizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Cluj şi o supune spre aprobare Directorului general; asigură accesul (acolo unde este posibil 

şi prin mijloace electronice) operatorilor economici, colaborează cu  compartimentele 
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tehnice de specialitate în elaborarea caietului de sarcini (specificaţii tehnice) şi în funcţie de 

complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în aplicarea procedurii de atribuire; 

10. Întocmeşte caietul de sarcini care conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice 

reprezentând cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare  să fie descris în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii 

contractante; 

11. Înaintează Directorului general spre avizare documentaţia elaborată în vederea achiziţiei 

publice; 

12. Demarează  procedurile de achiziţie publică la solicitare sau conform calendarului, 

respectând legislaţia privind achiziţiile publice în vigoare; 

13. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform prevederilor legale (Legea 98/2016 

a achizițiilor publice) prin asigurarea şi  întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare 

pentru procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaţiei de atribuire;  

14. Participă în comisia de evaluare a ofertelor; 

15. Acordă comisiilor de evaluare consultaţii referitoare la conţinutul documentaţiei de achiziţii; 

16. Efectuează activităţi de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, 

obiectul acestora, termene, precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor 

care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice; 

17. Pune la dispoziţia oricărui operator economic care solicită, documentaţia de atribuire/ 

selectare/preselectare; oferind indicaţii, clarificări, completări referitoare la documentele 

licitaţiilor, în limitele stabilite de specificul legislaţiei în vigoare, la solicitarea ofertanţilor;  

18. Întocmeşte  calendarul procedurii de atribuire necesar pentru planificarea procesului de 

achiziţii publice, în scopul evitării suprapunerilor şi întârzierilor şi asigura monitorizarea 

internă a procesului de achiziţii în funcţie  de termenele legale prevăzute pentru publicare 

anunţuri, depunere candidaturi/oferte, duratele previzionate pentru examinarea şi evaluarea 

candidaturilor/ofertelor precum şi de orice alte termene care pot influenţa procedura; 

19. Elaborează sau coordonează elaborarea documentaţiei de atribuire/ selectare/ preselectare în 

colaborare cu compartimentele interesate în achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări; 

20. Răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la solicitările de clarificări, răspunsurile 

însoţite de întrebările aferente transmiţându-se către toţi operatorii economici care au obţinut 

documentaţia de atribuire; 

21. Întocmeşte procesele verbale de deschidere şi rapoartele de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică pe care le supune spre aprobare Directorului general al Direcţiei generale; 

22. Comunică către ofertanţii participanţi  rezultatele procedurilor de achiziţie publică;  

23. Asigură publicarea în Sistem Electronic de Achiziţie Publică (S.E.A.P.) a anunţurilor de 

atribuire; 

24. Înregistrează contestaţiile şi asigură formularea punctului de vedere şi comunicarea dosarului 

achiziţiei publice Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;  

25. Asigură transmiterea rezultatului analizei contestaţiilor tuturor factorilor în drept; 

26. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare; 

27. Întocmeşte contractul de achiziţie publică şi negociază clauzele legale contractuale; asigură 

încheierea contractelor de achiziţie publică cu câştigătorii procedurilor de achiziţii organizate 

pentru bunuri, servicii şi lucrări şi transmiterea lor pentru executare persoanelor îndreptăţite; 

28. Asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit şi ţine 

evidenţa acestora; 

29. Întocmeşte şi transmite documentele constatatoare emise în temeiul dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

30. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public; 

31. Menţine legătura între furnizorii/prestatorii de servicii şi centrele/serviciile din subordinea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, pentru o bună 

aprovizionare; 

32. Verifică, urmăreşte şi controlează derularea contractelor de achiziţie publică inclusiv a 

contractelor încheiate prin atribuire directă;  

33. Asigură condiții tehnice pentru transparența procesului de achiziție; 

 (b) Atribuţiile în domeniul  sănătate, securitate în  muncă și situații de urgență: 
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1. Asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului 

de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi 

mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; 

2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; 

3. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 

securitate şi sănătate în muncă, situații de urgență, ţinând seama de particularităţile activităţilor 

şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă; 

4. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, situații de 

urgență, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa 

postului, cu aprobarea angajatorului; 

5. Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de 

prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă, situații de urgență stabilite prin fişa postului; 

6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, situații de urgență; 

7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru 

fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, situații de urgență şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a 

informaţiilor primite; 

8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităţii; 

9. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi 

lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui; 

10. Asigurarea evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific; stabilirea zonelor care necesită 

semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, situații de urgență, stabilirea tipului de 

semnalizare necesar şi amplasarea acestora  conform prevederilor legale;  

11. Întocmirea  unor evidenţe prevăzute de legislaţia specifică (evidenţa meseriilor şi a profesiilor 

prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor, evidenţa 

posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, evidenţa posturilor de lucru 

care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau 

control psihologic periodic; 

12. Monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi 

control; 

13. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, 

precum şi a sistemelor de siguranţă; 

14. Informarea directorului general, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor 

efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie; 

15. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute care privesc protecţia şi securitatea muncii  

prevăzute de actele normative în vigoare;  

16. Întocmirea evidenţei echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă 

este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane 

competente, conform  prevederilor legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 

pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

17. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din 

instituţie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de 

protecţie, conform prevederilor legale în vigoare privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 

muncă; 

18. Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de 

protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, conform prevederilor legale; 

19. Participarea la cercetarea evenimentelor privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

20. Întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute de reglementările legale în vigoare;  

21. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituţie şi/sau 

unităţi, în conformitate cu prevederile  legale;  

22. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de 

control şi al cercetării evenimentelor; 

23. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, în 

vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; 
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24. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de 

evacuare; 

25. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă, situații de urgență la încheierea 

contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori; 

26. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea activităţilor spcifice. 

27. Aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, întocmirea planului de evacuare în 

caz de incendiu, calamităţi naturale (plan privind acţiunile de apărare civilă), instruirea 

personalului pentru respectarea Normele Tehnice de Sănătate şi Securitate în Muncă (N.T.S.M), 

conform reglementarilor în vigoare. În caz de evenimente deosebite întocmeşte documentaţia 

necesară şi anunţă conducerea direcţiei generale şi organele de specialitate; 

28. Aplicarea măsurilor de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă şi protecţia muncii pentru 

personalul instituției; 

29. Răspunde de menţinerea permanentă în stare operativă a organizării activităţii de prevenire şi 

stingere a incendiilor pe locurile de muncă şi de calitatea instruirii personalului având în acest 

scop următoarele obligaţii principale:  

-     conduce activităţile pentru Situaţii de Urgenţe la nivelul direcției; 

-     emite acte de autoritate  privind  apărarea impotriva incendiilor la nivelul direcției 

pentru Situaţii de Urgenţe; 

-    efectuează instructajul inroductiv general  pe linie de Situații de Urgență pentru noii 

angajați;                                                                                                                                                 

-     - coordonează şi verifică efectuarea instructajelor pe linie de Situații de Urgență la 

nivelul centrelor. 

30.   În domeniul Protecţiei Civile are următoarele obligații:   

a) să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite  de 

conducătorul instituţiei.  

b) să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse, în condiţiile legii, de 

conducătorul instituţiei.   

c) să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, 

inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau 

producerea oricărei situaţii de urgenţă despre care iau cunoştinţă;  

d) să informeze serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz, inclusiv 

telefonic, prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de muniţie sau elemente 

de muniţie rămase neexplodate;  

 e) să participe la pregătirea de protecţie civilă la locul unde îşi desfăşoară activitatea;   

31.       În domeniul Prevenirii şi Stingerea Incendiilor are următoarele obligații:   

a) Să respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor aduse la 

cunostinta de directorul instituției sau de persoanele desemnate de acesta;  

b) Să-şi însuşească şi să respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor, 

măsurile de aplicare a acestora, precum şi celelalte prevederi legale din acest 

domeniu;  

c) Să semnaleze directorului orice situatie pe care este indreptațit să o considere un 

pericol de incendiu, precum si orice defecțiune sesizată la sistemul de protecție sau de 

intervenție pentru stingerea incendiilor;  

d) Să verifice menţinerea  în perfectă stare mijloacele de primă intervenţie, 

dispozitivele de avertizare, protecţie şi toate materialele de propagandă cu caracter de 

prevenire şi stingere a incendiilor; 

e) Să verifice menţinerea  la  locul de muncă ordinea şi curăţenia;  

f) Să verifice menţinerea  a aparatelor  și utilajelor  în perfectă stare de funcţionare;  

g) Să verifice respectarea întocmai a normele privind întreţinerea, revizia şi repararea 

periodică a echipamentelor tehnice;  
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i) Să nu tolereze stari de lucruri care, mai devreme sau mai târziu, ar putea provoca 

incendii și explozii in special in locurile (spațiile, zonele) cu grad ridicat de pericol in 

exploatare; 

j) Să coopereze cu persoana numita de director, atat cât ii permit cunosțintele și 

sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de apărare impotriva incendiilor;  

k) Răspunde de orice acţiune care scoate din funcţiune şi avariază dispozitivele, 

maşinile, instalaţiile de lucru, aparatura şi care pot crea situații de pericol de incendiu, 

buna funcționare a sistemelor de aer condiţionat dacă au la locul de muncă, buna 

funcționare a instalaţiile de avertizare/semnalizare; 

c) alte atribuții în cadrul activității specifice: 

1. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate spre soluţionare, cu 

respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

2.  Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

3.  Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

4. Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire a 

acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

5. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei de 

Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu 

respectarea termenelor stabilite; 

6. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a 

acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și 

organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

7.  Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; fundamentează propunerea de  scoatere la 

concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

8. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține 

evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul serviciului, 

formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

9. Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

10.  Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

11. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către directorul general  în 

domeniul său de activitate. 

 

SECȚIUNEA  II 

DIRECŢIA GENERALĂ PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Art. 36. Direcţia Generală Protecţie Socială este condusă de un Director general adjunct, aflat în 

subordinea directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj, care conduce, coordonează și controlează activitatea în domeniul protecţiei drepturilor 

copilului şi ale persoanelor adulte. Directorul general adjunct al Direcţiei generale protecţie socială 

îndeplinește următoarele atribuții: 

1. Conduce, coordonează și controlează activitatea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate  

și a serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj, aflate în directa subordonare conform structurii organizatorice aprobate, precum și activitatea 

directorilor executivi, şi le fixează obiective; 

2. Răspunde de realizarea obiectivelor stabilite şi a atribuţiilor Direcției Generale  Protecție 

Socială pe care  o conduce; 
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3. Îndrumă şi coordonează activitatea  unităţilor de protecţie rezidenţiale şi a centrelor de 

zi/recuperare şi reabilitare  destinate  protecţiei copiilor, cât şi a centrelor de zi, centrelor de 

abilitare și reabilitare/centrelor de îngrijire şi asistenţă destinate persoanelor cu handicap şi 

persoanelor vârstnice, altele decât cele subordonate direct, si asigură funcţionalitatea acestora 

prin direcțile din subordine; 

4. Coordonează şi monitorizează aplicarea standardelor minime de calitate privind serviciile 

sociale din subordine; 

5. Participă la procesul de elaborare, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile 

identificate, a strategiei judeţeane de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, 

pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, şi răspunde de aplicarea acesteia după  aprobare 

de către Consiliului Judeţean Cluj; 

6. Participă la procesul de elaborare a planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul judeţean, care cuprind date detaliate privind numărul şi 

categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi 

înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele 

de finanţare; 

7. Primește și repartizează spre soluționare structurilor pe care le are în subordine actele și/sau 

lucrările distribuite în legătură cu domeniul său de activitate și informează directorul general 

asupra modului de soluționare a actelor/și sau lucrărilor repartizate direcției pe care o conduce; 

8. Semnează/avizează documentele specifice supuse dezbaterii comisiei pentru protecţia copilului; 

9. Semnează/avizează documentele specifice care vizează protecţia socială a persoanelor  adulte în 

unităţi de tip rezidenţial/zi pentru persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, victime ale 

violentei; 

10. Asigură aplicarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului şi a hotărârilor instanţelor 

judecătoreşti cu privire la măsurile de protecţie socială pentru copii; 

11. Coordonează activitatea de stabilire şi acordare a drepturilor şi facilităţilor / prestaţiilor sociale 

cuvenite conform legii, persoanelor cu dizabilități  prin direcția de specialitate din subordine; 

12. Semnează/avizează documentele specifice privind  acordarea drepturilor şi 

facilităţilor/prestaţiilor sociale cuvenite conform legii, persoanelor cu handicap; 

13. Coordonează organizarea prin direcțiile din subordine de campanii de 

conştientizare/sensibilizare a opiniei publice inclusiv pentru combaterea marginalizării sociale; 

14. Coordonează activitatea de intervenţie în regim de urgenţă,  activitatea centrelor de primire în 

regim de urgenţă şi a adăposturilor de zi şi de noapte pentru copiii străzii; 

15.  Coordonează activităţile direcție de specialitate din subordine care facilitează persoanei adulte 

accesul la servicii si instituţii în funcţie de nevoile identificate ale acestora; 

16. Coordonează activitatea de integrare socio-profesională a tinerilor care urmează să părăsească 

sistemul de protecţie şi a persoanelor adulte cu deficienţă/handicap prin serviciile și direcțiile 

subordonate; 

17. Asigură buna colaborare între serviciile şi compartimentele din subordine, precum şi a acestora 

cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul instituţiei; 

18. Urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi organizarea muncii, în 

vederea creşterii calităţii activităţii atât în domeniul protecţiei copilului cât şi a persoanelor 

adulte; 

19. Elaborează propuneri privind activitatea de pregătire şi perfecţionarea profesională a 

personalului din cadrul structurilor subordonate direct; 

20. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

21. Coordonează elaborarea raportului de activitate anual şi a strategiei Direcţiei generale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

22. Propune desfăşurarea unor acţiuni, activităţi specifice în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei 

copilului ; 

23. Participă la elaborarea şi implementarea proiectelor privind îmbunătăţirea şi completarea 

serviciilor de asistenţă socială a copiilor şi persoanelor adulte;  

24. Îndeplineşte activitatea de  evaluare a performanţelor  profesionale  a directorilor executivi din 

subordine, a şefilor de serviciu și șefilor de centru care îi sunt subordonaţi direct şi semnează 

raportul de evaluare; urmărește realizarea activității de  evaluare a performanţele profesionale  

pentru celelalte categorii de personal din cadrul structurilor  subordonate direcţiei pe care o 

conduce şi contrasemnează raportul de evaluare; 
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25. Întocmeşte fişele de post ale directorilor executivi, şefilor de serviciu şi şefilor de centru direct 

subordonaţi, respectiv contrasemnează fişele de post pentru celelalte categorii de personal din 

cadrul structurilor  subordonate direcţiei pe care o conduce; 

26. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj în domeniul său de activitate; 

27. Propune şi iniţiază înfiinţarea unor noi servicii sociale pentru copii şi persoane adulte aflate în 

dificultate în funcţie de nevoile comunitare; 

28. Colaborează cu purtătorul de cuvânt în ceea ce privește relația cu mass-media şi se asigură de 

prezentarea publică a informaţiilor, formulând totodată puncte de vedere şi proiecte de răspuns 

cu privire la informaţiile din spaţiul public care vizează domeniul asistenţei sociale şi protecţiei 

copilului; 

29. Colaborează cu instituţii publice şi cu furnizorii privaţi de servicii care desfăşoară activităţi în 

domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, în vederea  îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, 

conform legii; dezvoltă parteneriate în acest sens; 

30. Sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale  a 

persoanei adulte  şi  in domeniul protecţiei copilului;  

31. Asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare între serviciile instituţiei; 

32. Analizează rapoartele serviciilor din subordine, solicită rapoarte suplimentare dacă consideră 

necesar și procedează la luarea măsurilor ce se impun; 

33. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei de 

Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu 

respectarea termenelor stabilite; 

34.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a 

acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și 

organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

35. Identifică nevoile de personal la nivelul structurilor subordonate direct; 

36. Îndrumă activitatea de elaborare și/sau revizuire a  procedurile documentate la nivelul 

structurilor subordonate direcției pe care o conduce și monitorizează respectarea acestora;   

37. Se subordonează și răspunde în fața directorului general; 

38. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin fișa postului sau conferite de directorul 

general; 

 

Servicii/Compartimente subordonate Directorului general adjunct  

al Direcţiei Generale Protecţie Socială 

 

1. SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII, STRATEGII ȘI PROGRAME, 

MONITORIZARE SERVICII SOCIALE, INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ, 

RELAŢIA CU AUTORITĂŢILE LOCALE SI ONG-URI,  SECRETARIAT COMISIA 

PENTRU PROTECŢIA COPILULUI  ȘI COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR 

ADULTE CU HANDICAP 

 

Art. 37. Serviciul Managementul Calității, Strategii și Programe, Monitorizare Servicii Sociale, 

Indicatori Asistenţă Socială, Relaţia cu autorităţile locale si ONG-uri,  Secretariat Comisia pentru 

Protecţia Copilului  și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  îndeplineşte 

următoarele atribuţii: 

1. Elaborează strategiile pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea şi dezvoltarea 

sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, în colaborare cu serviciile de specialitate 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu 

organizaţiile neguvernamentale autorizate, cu alte instituţii responsabile în domeniul 

asistenţei sociale; 

2. Elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, 

strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o 

perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, supusă  spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de 
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incluziune socială, respectiv aprobare Consiliului Judeţean Cluj şi răspunde de aplicarea 

acesteia; 

3. Elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 

bugetul judeţean supuse  aprobării Consiliului Judeţean Cluj, care cuprind date detaliate 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale 

propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

4. Monitorizează realizarea măsurilor prevăzute de strategiile elaborate și aprobate; 

5. Menține legătura permanentă cu serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Cluj pentru identificarea nevoilor, actualizarea obiectivelor și 

măsurilor propuse în strategii și planuri de măsuri; 

6. Colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor în vederea dezvoltării de 

programe de asistenţa socială şi protecţia copilului  de interes local; 

7. Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicii de 

asistență socială și protecția copilului; 

8. Coordonează organizarea și desfășurarea unor evenimente pentru copii și adulți în colaborare 

cu centrele în care sunt găzduiși beneficiarii; 

9. Planifică și actualizează calendarul evenimentelor desfășurate cu beneficiarii/pentru 

beneficiarii; 

10. Planifică şi coordonează activitatea de elaborare/revizuire a documentaţiei Sistemului de 

Management al Calităţii (manualul calităţii, procedurile cerute de standarde, instrumente de 

lucru standardizate, instrucţiuni de folosire); 

11. Evaluează, revizuieşte şi propune recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor curente 

conform standardelor de calitate;  

12. Elaborează instrumente de lucru privind evaluarea respectării standardelor de către serviciile 

sociale ale Direcţiei generale; 

13. Realizează periodic evaluarea şi monitorizarea modului în care sunt respectate standardele de 

către serviciile sociale din aparatul propriu şi de către centrele din subordinea Direcţiei 

generale; 

14. Întocmeşte rapoarte de evaluare cu recomandări de îmbunătăţire a activităţii serviciilor 

sociale evaluate în vederea creşterii calităţii serviciilor furnizate beneficiarilor; 

15. Asigură comunicarea, pe orizontală şi verticală, cu serviciile sociale din aparatul propriu al 

Direcţiei generale şi cu centrele din structura acesteia, cu privire la rezultatele evaluării 

respectării standardelor; 

16. Adaptează şi transmite informaţia în vederea elaborării Metodologiilor de organizare şi 

funcţionare, conform standardelor minime obligatorii, precum şi a procedurilor de acordare a 

serviciilor sociale, conform standardelor generale calitate; 

17. Elaborează documentaţia privind acreditarea serviciilor sociale furnizate de către Direcţia 

generală; 

18. Elaborează documentaţia privind licenţierea serviciilor sociale furnizate în domeniul 

protecţiei copilului de Direcţia generală şi a documentelor privind avizarea de către 

Autoritatea Națională Pentru Persoanele cu Dizabilități Direcţia Generală pentru Persoane cu 

Handicap din cadrul Ministerului  Muncii și Justiției Sociale Ministerului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale a centrelor de adulţi nou înfiinţate; 

19. Întocmeşte rapoarte de activitate trimestriale privind respectarea standardelor generale de 

calitate,  pe tipuri de servicii acreditate şi le transmite Agenției Județeane pentru Plăți și 

Inspecție Socială  (AJPIS); 

20. Întocmeşte rapoarte de activitate privind respectarea standardelor generale de calitate şi le 

transmite instituţiilor solicitante; 

21. Asigură analizarea şi soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la respectarea 

drepturilor beneficiarilor aflaţi în unităţile din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

22. Colaborează în procesul de instruire în domeniul managementului calităţii (stabilirea temelor 

de instruire an, întocmirea materialului, efectuarea efectivă a instruirii şi evaluarea 

procesului de instruire în domeniul managementul calităţii serviciilor sociale; 

23. Propune spre aprobare Directorului general obiectivele şi direcţiile de acţiune ce vor fi 

cuprinse în Programul de dezvoltare economică şi socială a judeţului Cluj - capitolul: Social 
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24. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

25. Îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute de acte normative sau stabilite prin dispoziţii ale 

conducerii instituţiei în domeniul său de activitate; 

26. Asigură constituirea şi administrarea bazei de date privind beneficiarii serviciilor de protecţie 

oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

27. Monitorizează statistic măsurile de protecţie pentru copiii aflaţi în dificultate şi pentru 

persoanele adulte din judeţul Cluj; 

28. Monitorizează aplicarea măsurilor de protecţie specială a copilului şi a persoanei adulte cu 

handicap prin intermediul rapoartelor lunare/trimestriale/semestriale; 

29. Gestionează bazele de date cu copii și persoane adulte care frecventează servicii de zi 

precum şi cu cei care beneficiază de servicii familiale sau servicii rezidenţiale de protecţie, 

colaborând cu celelalte compartimente din cadrul instituţiei, pentru îndeplinirea atribuţiilor 

Serviciului; gestionează bazele de date cu persoanele adulte încadrate în diferite grade/tipuri 

de dizabilitate; 

30. Centralizează şi sintetizează toate informaţiile primite din teritoriu, specifice domeniului de 

activitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

31. Realizează evaluările cantitative şi calitative ale activităţii desfaşurate în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în baza indicatorilor aprobaţi şi 

întocmeşte rapoarte detaliate; 

32. Întocmește situații statistice și raportări către instituții județene și direcțiile de specialitate din 

cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale; 

33. Comunică lunar către Agenția Județeană  pentru Plăți și Inspecție Socială Cluj lista copiilor 

pentru care s-a instituit măsură  de plasament la familie/asistent maternal 

profesionist/organism privat autorizat (intrări în sistemul de protecție specială) și anexa 

documentelor prevăzute în legislație; 

34. Menține contactul cu  furnizorul programului D-SMART, având ca scop efectuarea de 

modificării în modul de operare sau exploatarea adecvată a programului D-SMART, în 

funcție de necesitățile apărute în serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj; 

35. Asigurarea bunei funcționări a programuluii D-SMART; 

36. Asigură operarea în bazele de date privind drepturile legale ale beneficiarilor: punerea în 

plată a drepturilor, încetarea sau suspendarea acestora; 

37. Întocmirea și actualizarea bazei de date cuprinzând asistenții personali din județul  Cluj. 

38. Asigură serviciile de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului (CPC) şi ale 

Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu handicap (CEPAH); 

39. Sprijină metodologic activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în 

domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

40. Asigură asistenţă tehnică pentru constituirea consiliilor comunitare consultative la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ (primării); 

41. Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale acreditate care desfăşoară activităţi în 

domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi sprijină încheierea convenţiilor de 

colaborare cu acestea; 

42. Oferă informaţii solicitanţilor de servicii sociale privind modul de organizare şi funcţionare a 

sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

43. Urmăreşte soluţionarea, în termenele legale, a cererilor prin care se solicită informaţii de 

interes public produse şi/sau gestionate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj, repartizate serviciului; 

44. Asigură activitatea de relaţie cu societatea civilă şi cu sectorul neguvernamental, în cadrul 

căreia actualizează baza de date cuprinzând toate organizaţiile neguvernamentale din judeţ 

sau cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj colaborează şi 

identifică posibile oportunităţi de parteneriat; 

45. Stabileşte şi extinde relaţiile de colaborare cu universităţile care funcţionează în judeţul Cluj 

oferind acestora expertiza de care dispune în domeniul specific de activitate precum şi 

asigurarea  de către instituţie a posibilităţii studenţilor de a desfăşura stagii de practică 

profesională; 
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46. Elaborează şi actualizează în permanenţă bazele de date referitoare la datele de contact, 

componenţa şi atribuţiile instituţiilor publice şi private din judeţ şi ale autorităţilor 

administraţiei publice locale cu activitate în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei 

copilului; 

47. Monitorizează modul în care se reflectă în presa locală şi centrală activitatea de asistenţă 

socială şi protecţia copilului; întocmeşte rapoartul de monitorizare a presei on-line 

prezentându-l purtătorului de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj;  

48. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

49. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

50. Participă la elaborarea strategiei privind organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului 

de asistenţă socială şi protecţia copilului la nivel de judeţ; 

51. Întocmeşte rapoartele anuale de activitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj; 

52. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

53.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire 

a acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

54.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

55.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera 

circulație a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind 

măsuri tehnice și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării 

legislației aplicabile în domeniu; 

56. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; fundamentează propunerea de  scoatere 

la concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

57.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

ține evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

58. Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

59.  Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

60. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful ierarhic în domeniul 

său de activitate. 

 

2. SERVICIUL DE INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ ÎN DOMENIUL 

ASISTENŢEI SOCIALE, TELEFON CAZURI URGENTĂ ADULȚI/COPII,  COPII CARE 

AU COMIS FAPTE PENALE ŞI NU RĂSPUND PENAL, COPIII STRĂZII 

 

Art. 38. Serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale, telefon cazuri 

urgentă adulți/copii,  copii care au comis fapte penale și nu răspund penal, copiii străzii   Îndeplineşte 

umătoarele atribuţii: 

  (a) Atribuţii pe componenta de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei 

sociale şi protecţiei copilului:  

1. Preia sesizările privind  intervenţia în regim de urgenţă în cazurile de abuz, neglijare, violenta, 

etc.  atât asupra copiilor cât şi a persoanelor adulte aflate în dificultate, inclusiv persoane cu 

deficienţă/handicap; asigură evidenţa sesizărilor; 

2. Ţine evidenţa cazurilor semnalate prin intermediul telefonului de semnalare a cazurilor de 

urgenţă şi a celor care au necesitat intervenţia în regim de urgenţă; 

3. Întocmeşte fişa iniţială cu datele primare despre copil/persoana adultă; 

4. Evaluează în teren exactitatea datelor cuprinse în fişa de informaţii iniţiale, nevoile imediate ale 
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clientului (copil/persoana adultă aflată în situaţie de criză) care necesită intervenţie de urgenţă şi 

asigură asistenţă şi consiliere socială/ psihologică pentru depăşirea situaţiilor de criză şi 

soluţionarea adecvată a cazurilor semnalate;  

5.    Propune instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă,  acolo unde acest lucru se 

impune (cazuri de abuz, neglijare, exploatare, etc.); supune avizării serviciului juridic 

propunerile; înaintează dosarul copilului care necesită plasament în regim de urgenţă serviciului 

juridic în scopul sesizării instanţei de judecată în termen de 5 zile după instituirea măsurii de 

plasament în regim de urgenţă; 

6. Întocmeşte documentaţia necesară stabilirii unor măsuri de protecţie specială, acolo unde situaţia 

impune acest lucru şi le supune avizării de legalitate serviciului cu atribuţii în domeniul juridic;  

7. Întocmeşte anchete sociale, rapoarte de evaluare, rapoarte de vizită, conform metodologiei 

specifice asistenţei sociale pentru  copiii/persoanele adulte aflate în evidenţa serviciului; 

8. Realizează investigaţiile necesare soluţionării/rezolvării cazului prin contactarea tuturor 

persoanelor sau instituţiilor care pot oferi informaţii despre caz; 

9. Face propuneri privind decăderea, totală sau parţială, a părinţilor sau a unuia dintre ei din 

exerciţiul drepturilor părinteşti în situaţia în care consideră că sunt întrunite condiţiile prevăzute 

de lege pentru acest lucru; 

10.  Colaborează cu primăriile şi serviciile publice de asistenţă socială locale, în scopul rezolvării 

cazurilor care fac obiectul intervenţiei în regim de urgenţă; 

11. Colaborează pe parcursul intervenţiei în regim de urgenţă cu celelalte servicii/compartimente din 

cadrul instituţiei precum şi cu salvarea, poliţia, serviciile publice de asistenţă socială locale, 

organizaţii neguvernamentale, alte instituţii publice de la nivel judeţean care pot interveni în 

soluţionarea cazurilor şi/sau oferirea serviciilor; 

12. Participă la elaborarea planurilor individualizate de protecţie pentru copii/persoanele adulte faţă 

de care au fost stabilite măsuri de protecţie; 

13. Oferă servicii specializate de consiliere şi sprijin pentru reabilitarea psihologică şi (re) integrarea 

socială a copiilor/persoanelor adulte care au necesitat intervenţie în regim de urgenţă;   

14. Implementează standardele minime obligatorii cu privire la managementul de caz; 

15. Facilitează accesul persoanelor la nevoie, la drepturile ce se cuvin conform legii şi la serviciile 

de asistenţă socială; 

16. În situaţia copiilor/persoanelor adulte fără acte de naştere asigură consilierea familiei / persoanei 

în ceea ce priveşte demersurile legate de întocmirea actului de naştere; 

17. Întocmeşte rapoarte de activitate/situaţii statistice care ţin de activitatea  privind intervenţia în 

regim de urgenţă pentru copii şi persoane adulte aflate în dificultate şi telefonul de semnalare 

cazuri de urgenţă; 

18. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor/ persoanelor adulte  care au făcut obiectul intervenţiei 

în regim de urgenţă; 

19. Iniţiază şi aplică măsuri de prevenire şi combatere a situaţiilor de criză/dificultate; 

20. Pune în practică planurile şi strategiile naţionale din domeniul serviciilor sociale; 

21. Asigură evidenţa copiilor cărora li s-au oferit diferite servicii de tipul consiliere socială, 

psihologică, juridică, etc. 

22. Asigură evidenţa solicitărilor de servicii/ semnalărilor venite din partea clienţilor, instituţiilor, 

serviciilor comunitare; 

23. Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al serviciului pe componenta 

menţionată; 

24. Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al serviciului; 

25. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu 

respectarea prevederilor legale şi a termenului de răspuns; 

26. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de către şeful ierarhic superior în 

domeniul său de activitate; 

27. Asigură  coordonarea şi managementul de caz în cadrul Adăpostului de zi şi noapte Turda, 

Adăpostului de zi şi noapte „Arlechino”, Centrului de primire a copilului în regim de urgenţă  

„Gavroche” Cluj Napoca. 

 

(b) Atribuţii pe componenta copii care au comis fapte penale şi nu răspund penal, copiii 

străzii  
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1. Colaborează cu serviciile de asistenţă socială de la nivel local, în ceea ce priveşte prevenirea 

cerşetoriei/delincvenței juvenile; organizează campanii de informare pentru prevenirea 

cerşetoriei, delincvenţei juvenile; 

2.   Instrumentează solicitările privind stabilirea unor masuri de protecţie specială pentru copiii 

care au comis fapte penale şi nu răspund penal/copiii străzii şi  înaintează propuneri în acest 

sens Comisiei pentru Protecţia Copilului, instanţei  de judecată, conform legislaţiei în vigoare; 

supune avizării serviciului cu atribuţii în domeniul juridic propunerile privind stabilirea 

măsurilor de protecţie specială; înaintează dosarul copilului care necesită plasament în regim de 

urgenţă serviciului juridic în scopul sesizării instanţei de judecată în termen de 5 zile după 

instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă; 

3. Evaluează situaţia fiecărui copil şi întocmeşte sau solicita anchete sociale, rapoarte de evaluare, 

rapoarte de vizită, conform metodologiei specifice asistenţei sociale pentru  cazurile 

direcţionate spre soluţionare serviciului / copiii aflaţi în evidenţă;  

4.    Solicită acordul părinţilor privind stabilirea măsurilor de protecţie specială; propune separarea 

copilului de părinţi fără acordul acestora doar în situaţia în care interesul superior al copilului 

impune acest lucru; 

5.    Întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii pentru care s-a stabilit o măsură 

de protecţie specială aflaţi în evidenţa serviciului şi revizuieşte planul individualizat de 

protecţie atunci când situaţia copilului impune acest lucru; 

6.    Se asigură că pentru  toţi copiii faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie există 

contracte cu familia/ reprezentanţii legali pentru implementarea planului individualizat de 

protecţie; 

7. Ascultă/consemnează opinia copilului şi o ia în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui 

de maturitate; 

8.    Monitorizează şi înregistrează evoluţia copilului în acord cu planul individualizat de protecţie; 

consemnează într-un raport evoluţiile înregistrate în implementarea planului individualizat de 

protecţie; 

9.   Implementează standardele minime obligatorii cu privire la managementul de caz; 

10. Monitorizează măsurile de protecţie specială stabilite pentru copiii care au comis fapte penale şi 

nu răspund penal/copiii străzii,  reevaluează periodic  aceste măsuri  sau ori de câte ori situaţia 

impune acest lucru şi propune menţinerea, modificarea sau revocarea acestora, cu respectarea 

termenelor şi a prevederilor legale; 

11. Evaluează psihologic  copiii şi solicitanţii şi întocmeşte rapoarte de evaluare în acest sens; 

12. Oferă consiliere psihologică copiilor  în funcţie de caz, când situaţia impune acest lucru; 

13. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie 

specială; 

14. Colaborează cu poliţia, primăriile şi spitalele de pe raza judeţului pentru soluţionarea cazurilor  

de copii ai străzii şi pentru soluţionarea cazurilor copiilor care au comis fapte penale şi nu 

răspund penal; 

15. În situaţia copiilor fără acte de naştere asigură consilierea familiei în ceea ce priveşte 

demersurile legate de întocmirea actului de naştere (asistenţă şi suport juridic prin colaborare cu 

serviciul de specialitate din cadrul instituţiei); 

16. Propune decăderea totală sau parţială, a părinţilor sau a unuia dintre ei din exerciţiul drepturilor 

părinteşti, în situaţia în care consideră că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru acest 

lucru; consiliază părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti în vederea creşterii capacităţii 

acestora de a se ocupa de copil, în vederea redobândirii exerciţiului drepturilor părinteşti; 

17. Urmăreşte relaţia dintre părinţi şi copii, oferă consiliere părinţilor şi îndrumarea necesară în 

scopul menţinerii şi/sau reintegrării copilului în familia naturală; 

18. Colaborează cu toţi specialiştii din echipa multidisciplinară în vederea oferirii celor mai bune 

servicii beneficiarilor; 

19. Colaborează cu instituţiile de învăţământ frecventate de copiii aflaţi în evidenţă   

20. Informează părinţii şi/sau membrii familiei extinse sau alte persoane de referinţă pentru copil 

privind drepturile de care pot beneficia şi obligaţiile ce le revin. 

21. Informează părinţii cu privire la repercusiunile legale în ceea ce priveşte cerşetoria şi 

delincvenţa juvenila; 

22. Culege  informaţii despre copiii aflaţi în mediul stradal, completează Fişa-chestionar pentru toţi 

copiii identificaţi în mediul stradal; 
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23. Coordonează metodologic  asistenţii sociali din cadrul Organizaţiilor nonguvernamentale care  

desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copiilor străzii şi a copiilor care au comis fapte 

penale şi nu răspund penal;  

24. Gestionează baza de date cu  copiii  străzii /copiii care au comis fapte penale şi nu răspund 

penal faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie specială; 

25. Asigura evidenta copiilor cărora li s-au oferit diferite servicii de tipul consiliere socială, 

psihologică, juridică, etc; 

26. Asigură evidenţa solicitărilor de servicii/semnalărilor venite din partea  instituţiilor/serviciilor 

comunitare; 

27. Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al  serviciului pe componenta 

activității serviciului; 

c). alte atribuții în cadrul activității specifice: 

1. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate spre soluţionare, cu 

respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

2. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

3. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

4. Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire a 

acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

5. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei de 

Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu 

respectarea termenelor stabilite; 

6.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a 

acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și 

organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

7. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; fundamentează propunerea de  scoatere  la 

concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

8.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține 

evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul serviciului, 

formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

9. Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

10. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

11. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic     superior în 

domeniul său de activitate; 

 

3. CENTRUL DE REABILITARE SOCIALĂ ŞI PRIMIRE ÎN REGIM DE 

URGENŢĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE, INTERVENȚIE ÎN 

SITUAȚII DE TRAFIC, MIGRAȚIE ȘI REPATRIERI 

 

 Art. 39. Centrul de reabilitare socială şi primire în regim de urgenţă a victimelor traficului de 

persoane, intervenție în situații de trafic, migrațiune și repatrieri este organizat ca şi componentă 

funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi 

funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu Hotărârii de Guvern nr. 

867/2015.  

 

4. CENTRU COMUNITAR JUDEŢEAN - COMPLEX DE SERVICII SOCIALE 

COMUNITARE PENTRU COPII ŞI ADULŢI CLUJ 

 

Art. 40. Centru comunitar judeţean - Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru 

Copii şi Adulţi Cluj  este organizat ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de 
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi funcţionează în baza unui regulament de organizare 

şi funcţionare propriu conform Hotărârii de Guvern nr. 867/2015. 

 

SECȚIUNEA  III 

DIRECŢIA PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE  

 

Art. 41. Direcţia Protecția Persoanelor Adulte este condusă de un Director executiv, aflat în 

subordinea directorului general adjunct al Direcţiei Generale Protecție Socială, care conduce, 

coordonează și controlează activitatea în domeniul protecției persoanelor adulte. Director executiv al 

Direcţiei Protecția  Persoanelor Adulte îndeplinește următoarele atribuții: 

1. Conduce, coordonează și controlează activitatea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate  

și a serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj din domeniul protecției persoanelor adulte aflate în directa subordonare 

conform structurii organizatorice aprobate şi le fixează obiective; 

2. Răspunde de realizarea obiectivelor stabilite şi atribuţiilor direcției generale de protecție a 

persoanelor adulte  pe care o conduce; 

3. Semnează/avizează documentele specifice  supuse dezbaterii Comisiei de Evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap; 

4. Semnează/avizează documentele specifice  care vizează protecția socială a persoanelor adulte 

în unități de tip rezidențial/zi pentru persoane adulte cu handicap, persoane vârstnice, victime 

ale violenței; 

5. Acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a 

beneficiarilor persoane adulte; 

6. Colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte  cu Handicap;  

7. Coordonează activitatea de stabilire şi acordare a drepturilor şi facilităţilor / prestaţiilor sociale 

cuvenite conform legii, persoanelor cu dizabilități; 

8. Semnează/avizează documentele specifice  care vizează acordarea drepturilor şi facilităţilor / 

prestaţiilor sociale cuvenite conform legii, persoanelor cu dizabilități; 

9. Coordonează organizarea de campanii de conştientizare/sensibilizare a opiniei publice pentru 

combaterea marginalizării sociale; 

10. Primește și repartizează spre soluționare compartimentelor pe care le are în subordine actele 

și/sau lucrările distribuite în legătură cu domeniul său de activitate și informează directorul 

general adjunct al Direcției generale protecție socială, asupra modului de soluționare a 

actelor/și sau lucrărilor repartizate direcției pe care o conduce; 

11.  Coordonează activităţile care facilitează persoanei adulte accesul la servicii si instituţii în 

funcţie de nevoile identificate ale acestora; 

12. Coordonează activitatea de integrare socio-profesională a tinerilor care urmează să părăsească 

sistemul de protecție și a  persoanelor adulte cu  dizabilități; 

13. Asigură buna colaborare între serviciile și compartimentele din subordine precum și a acestora 

cu celelalte servicii și compartimente din cadrul instituţiei; 

14. Ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din 

cadrul direcției pe care o conduce și verifică respectarea și aplicarea corectă a legislației în 

cadrul activității  acesteia; 

15. Organizează, coordonează şi monitorizează aplicarea standardelor minime de calitate privind 

serviciile sociale din subordine; 

16. Urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi organizarea muncii, în 

vederea creşterii calităţii activităţii în domeniul protecției persoanelor adulte; 

17. Propune desfăşurarea unor acţiuni, activităţi specifice în domeniul asistenţei sociale; 

18. Participă la elaborarea şi implementarea proiectelor privind îmbunătăţirea şi completarea 

serviciilor de asistenţă socială a persoanelor adulte;  

19. Elaborează propuneri privind activitatea de pregătire şi perfecţionarea profesională a 

personalului din cadrul structurilor subordonate; 

20. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

21. Îndeplineşte activitatea de  evaluare a performanţelor  profesionale  a şefilor de serviciu și 

șefilor de centru care îi sunt subordonaţi direct şi semnează raportul de evaluare; urmărește 

realizarea activității de  evaluare a performanţele profesionale  pentru celelalte categorii de 
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personal din cadrul structurilor  subordonate direcţiei pe care o conduce şi contrasemnează 

raportul de evaluare; 

22. Întocmeşte fişele de post ale şefilor de serviciu şi şefilor de centru direct subordonaţi, respectiv 

contrasemnează fişele de post pentru celelalte categorii de personal din cadrul structurilor  

subordonate direcţiei pe care o conduce; 

23. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj în domeniul său de activitate; 

24. Propune şi iniţiază înfiinţarea unor noi servicii sociale pentru persoanele adulte aflate în 

dificultate în funcţie de nevoile comunitare; 

25. Colaborează cu instituţii publice şi cu furnizorii privaţi de servicii care desfăşoară activităţi în 

domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte, în vederea  îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, 

conform legii; dezvoltă parteneriate în acest sens; 

26. Sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul asistenţei sociale  a 

persoanei adulte;  

27. Pune în practică planul de acțiune  şi strategia aprobată la nivelul  Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj corespunzător  domeniul său de activitate; 

28. Asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare între serviciile direct subordonate și 

celelalte servicii/compartimente ale instituției; 

29. Numește prin decizie  managerii de caz în domeniul  protecției persoanelor adulte la 

propunerea  sefului de serviciu din cadrul serviciilor  subordonate cu atribuții în sfera de 

reglementare a actului de numire; 

30. Coordonează și îndrumă activitatea de acreditare a serviciilor sociale din subordine; 

31. Analizează rapoartele serviciilor din subordine, solicită rapoarte suplimentare dacă consideră 

necesar și procedează la luarea măsurilor ce se impun; 

32. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

33. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație 

a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice 

și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

34. Îndrumă activitatea de elaborare și/sau revizuire a  procedurile documentate la nivelul 

structurilor subordonate direcției pe care o conduce și monitorizează respectarea acestora;   

35. alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic superior în domeniul său de 

activitate. 

 

Servicii/Compartimente subordonate Directorului executiv 

al Direcţiei Protecţia Persoanelor Adulte 

 

1. SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE SOCIALĂ ŞI INTEGRARE 

SOCIO-PROFESIONALĂ, EVIDENȚĂ PRESTAŢII SOCIALE, 

COMPARTIMENT INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 

Art. 42.  Serviciul Prevenire Marginalizare Socială şi Integrare Socio-Profesională, Evidență 

Prestaţii Sociale, Compartiment Incluziune Socială are următoarele atribuţii: 

1. Promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în 

conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010 

pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New 

York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite ; 

2. Primeşte și verifică documentele de luare în evidenţă în scopul acordării drepturilor şi 

facilităţilor solicitanţilor care deţin certificate de încadrare în grad de handicap; 

3. Propune acordarea de beneficii sociale, suspendarea sau încetarea acestora, după caz,  conform 

legislaţiei în vigoare, pentru beneficiarii certificatelor de încadrare în grad de handicap; 
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4. Eliberează biletele de călătorie gratuită şi legitimaţiile pentru transport urban,  persoanelor cu 

dizabilităţi aflate în evidenţă, însoțitorilor sau asistenților personali ai persoanelor cu 

dizabilităţi, conform legislaţiei în vigoare și asigură evidenţa acestora în baza de date; 

5. Întocmeşte şi actualizează dosarele administrative pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

din evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, completând 

baza de date cu aspectele menţionate de lege; 

6. Colaborează cu operatorii de transport interurban în vederea furnizării serviciilor de calitate 

pentru persoanele încadrate în grad de handicap, însoţitorii sau asistenţii personali ai acestora; 

7. Asigură verificarea fişierelor, a centralizatoarelor și a  cupoanelor statistice transmise de către 

operatorii de transport interurban cu care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj a încheiat convenţii de colaborare; 

8. Colaborează cu unităţile de învăţământ special pentru operarea datelor cu privire la copiii şi 

tinerii cu dizabilităţi cuprinşi în sistem educaţional special cu internat, de natură să influenţeze 

acordarea drepturilor; 

9. Evaluează şi monitorizează măsurile de asistenţă socială de care beneficiază persoana cu 

dizabilităţi  precum şi respectarea drepturilor acestora; 

10. Respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite 

acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

11.  Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul primăriilor de domiciliu sau reşedinţă ale 

persoanelor cu handicap grav, în vederea transmiterii acordurilor direcţiei, pentru dreptul 

acestor persoane la asistent personal sau indemnizaţie lunară; 

12.  Colaborează cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj în vederea depunerii 

documentaţiei necesare pentru obţinerea rovinietei de către persoanele încadrate în grad de 

handicap, însoțitorii sau asistenții personali ai acestora, conform legii; 

13.  Colaborează cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Cluj în 

vederea operării în baza de date a persoanelor cu dizabilităţi decedate; 

14.  Colaborează cu Casa Judeţeană de Pensii Cluj în vederea aplicării Ordinului nr. 2272 din 

30.10.2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 

448/2006 coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010; 

15.  Colaborează cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi în vederea preluării 

documentaţiei specifice şi eliberarea cardurilor pentru dizabilitate persoanelor care au acest 

drept; 

16.  Procedează la transferul dosarelor administrative pentru drepturi la/de la alte direcţii din ţară, 

la solicitarea scrisă a persoanei cu dizabilităţi sau a reprezentantului legal al acesteia; 

17.   Elaborează situaţii care stau la baza unor studii şi strategii, la solicitarea conducerii direcției; 

18.   Colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială din judeţ în vederea centralizării 

rapoartelor semestriale, analizând următoarele aspecte: dinamica angajării asistenţilor 

personali, înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, asistenţii 

personali instruiţi, controale efectuate şi probleme sesizate; 

19.  Informează persoanele cu dizabilităţi privitor la drepturile de care beneficiază, conform 

încadrării în gradul de handicap; 

20.  Sesizează în scris conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj privind situaţiile în care se identifică beneficiari care au încasat sume necuvenite, 

întocmeşte referatul pentru serviciul cu atribuţii în domeniul juridic în vederea recuperării 

debitelor şi înştiinţează beneficiarul, cu excepţia persoanelor decedate; 

21.  Propune şi participă la acţiuni, proiecte, programe pentru persoanele cu dizabilităţi, inclusiv 

cele care au ca scop integrarea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi; 

22.  Propune măsuri, acţiuni, rapoarte, în vederea realizării strategiei judeţene pentru persoanele cu 

dizabilități şi alte categorii de persoane aflate în dificultate; 

23.  Dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți 

ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale destinate persoanelor 

cu dizabilități; 

24.  Sesizează conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj  

asupra unor probleme care impun neacordarea, suspendarea  sau încetarea drepturilor 

prevăzute de  lege; 

25.  Evaluează situaţia socio-economică a persoanei adulte în dificultate, identifică nevoile 

stabilind planul de intervenții; 
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26.  Verifică acordarea drepturilor de asistenţă socială, oferă consultanţă în domeniul asistenţei 

sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile în vederea facilitării accesului beneficiarilor 

la aceste drepturi; orientează beneficiarii către alte instituţii de asistenţă socială; 

27. Sprijină şi promovează procesul de integrare socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi 

prin colaborare cu instituţii specializate în domeniu;  

28.  Asigură secretariatul Comitetului Judeţean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu 

Handicapi şi asigură difuzarea concluziilor întâlnirilor acestui comitet; 

29. Urmăreşte şi asigură implementarea obiectivelor care revin Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj, în vederea prevenirii marginalizării sociale; 

30.  Desfăşoară campanii de conştientizare/sensibilizare a opiniei publice, pentru prevenirea si 

combaterea marginalizării sociale; 

31.  Asigură soluţionarea cererilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate serviciului, cu respectarea 

prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

32.  Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

33.  Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

34.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire a 

acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

35.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

36.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație 

a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice 

și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

37. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; fundamentează propunerea de  scoatere la 

concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

38. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține 

evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

39.   Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

40. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

41.  Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic     superior în 

domeniul său de activitate; 

 

2. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU 

HANDICAP 

 

Art. 43. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele  

atribuţii: 

1. Efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu dizabilităţi, la sediul propriu sau la 

domiciliul persoanei;  

2. Întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu dizabilităţi evaluată pe 

baza evaluărilor din următoarele domenii obligatorii în care s-a desfăşurat evaluarea:  

a) evaluarea socială,  

b) evaluarea medicală, 

c) evaluarea psihologică,  

d) evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale 

e) evaluarea nivelului de educaţie,  

f) evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, 
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3. Pe parcursul evaluării solicită persoanelor examinate să efectueze investigaţii medicale şi 

paraclinice suplimentare care să conducă la stabilirea unui diagnostic concludent, solicitând 

informaţiile suplimentare necesare;  

4. Verifică, analizează şi răspunde de existenţa în dosarul persoanei solicitante a documentelor 

prevăzute de lege, necesare în vederea evaluării complexe; 

5. Intocmeste raportul de evaluare complexă si Planul de Abilitare-Reabilitare a copilului;  

6. Stabileşte când  urmează a se prezenta persoana în vederea evaluării, iar în cazul unui dosar 

incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare;  

7. Recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, 

precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 

8. Avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de 

caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât 

persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de 

domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu dizabilităţi; 

9. Răspunde pentru recomandarea de încadrare sau nu, respectiv menţinerea în grad de 

handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a 

acesteia;  

10. Recomandă măsurile de protecţie a adultului cu dizabilități, în condiţiile legii;  

11. Reevaluează, cu ocazia vizitării la termenul prevăzut de Comisia de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap sau ori de câte ori este nevoie programul individual de recuperare, 

readaptare şi integrare socială a persoanei şi sesizează autorităţile locale competente cazurile 

în care asistenţii personali nu duc la îndeplinire aceste programe; 

12. Colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului privind transferul dosarului de 

încadrare în grad de handicap a copilului care a împlinit vârstă de 18 ani; 

13. Evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, 

întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări Comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap; 

14. Asigură evidenţa persoanelor adulte cu dizabilităţi  care au necesitat evaluarea /reevaluarea 

condiţiilor de încadrare în grad de handicap ; 

15. Asigură şi răspunde pentru organizarea în condiţii optime de păstrare a dosarelor persoanelor 

adulte cu handicap, care deţin un certificat de încadrare în grad de handicap: 

16. Răspunde de existenţa dosarelor medicale şi a documentelor de specialitate, pe baza cărora s-

a efectuat încadrarea în grad de handicap : 

17. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

18. Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al  serviciului; 

19. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii. 

20. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

21. Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire 

a acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

22. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

23.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera 

circulație a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind 

măsuri tehnice și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării 

legislației aplicabile în domeniu; 

24. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; fundamentează propunerea de  scoatere 

la concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

25.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

ține evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 
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26.   Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat 

și organizează activitatea acestuia; 

27.  Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

28. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic     superior 

în domeniul său de activitate; 

 

3. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU ADULŢI, 

 VIOLENŢĂ DOMESTICĂ, ASISTENŢĂ PERSOANE VÂRSTNICE  

 

Art. 44. Serviciul management de caz adulţi, violenţă domestică, asistenţă persoane vârstnice  are 

următoarele atribuţii: 

1. Promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități sau aflate în 

dificultate din instituţiile de tip rezidenţial ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj; 

2. Asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte rezidente precum şi modul de 

implementare şi respectare a standardelor minime de calitate din instituţii (condiţii de locuit, 

igienă, alimentare, activităţi); 

3. Controlează modul în care este asigurată securitatea, integritatea fizică şi psihică a 

persoanelor adulte cu dizabilități sau aflate în dificultate, în instituţii de tip rezidenţial ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

4. Evaluează persoanele cu dizabilități sau persoanele varstnice, orice persoana aflată in 

dificultate și aprobă accesul acestora la forma de protectie rezidențială; 

5. Verifică concordanţa dintre evaluarea nevoilor beneficiarilor şi planul individualizat de 

servicii; 

6. Reevaluează semestrial sau ori de câte ori este nevoie persoanele adulte cu dizabilități sau 

persoanele vârstnice în dificultate din instituţii şi din baza de date (care cuprinde dosarele în 

aşteptare în vederea admiterii într-o instituţie de tip rezidenţial); 

7. Identifică – prin colaborare cu Serviciile Publice de Asistenţă Socială locale posibilităţile de 

reintegrare în familie sau comunitate precum şi alternative la instituţionalizare pentru 

persoanele aflate în dificultate; 

8. Verifică modul de desfăşurare a activităţilor din instituţia rezidenţială; 

9. Verifică colaborarea între membrii echipei pluridisciplinare precum şi modul de lucru al 

acesteia; 

10. Urmărește și asigură existenţa personalului calificat, disponibilitatea la perfecţionarea 

continuă, întâlniri cu profesionişti în domeniu, metode şi tehnici de lucru utilizate de 

specialiştii centrului, evidenţa scrisă a acestora, precum şi colaborarea cu specialiştii din alte 

instituţii; 

11. Verifică  modalitatea de furnizare a informatiilor si serviciilor  adecvate in vederea refacerii 

si dezvoltarii capacitatilor individuale  si ale celor familiale necesare  pentru a depasi cu forte 

proprii situatiile de dificultate, dupa epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat 

privind măsurile de asistență socială; 

12. Verifică demersurile realizate pentru acordarea de asistență și sprijin persoanelor adulte 

pentru exercitarea dreptului la exprimarea liberă a opiniei; 

13. Dispune măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanelor adulte aflate în 

dificultate; 

14. Depune  diligențele necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care solicită admitere în 

sistemul rezidențial; 

15. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre 

soluţionare, cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

16. Asigură   măsurile   necesare   pentru   realizarea   activităţilor   de   prevenire   şi combatere   

a   violenţei   domestice,   precum   şi   pentru   acordarea   serviciilor   destinate victimelor 

violenţei domestice şi agresorilor familiali; 

17.  Monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere   a   

violenţei   domestice,   precum   şi   pentru   acordarea   serviciilor   destinate victimelor 

violenţei domestice şi agresorilor familiali; 
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18.  Dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 

reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate 

prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 

19.   Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime 

ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute deactele 

normative în vigoare; 

20.   Monitorizează   cazurile   de   violenţă   domestică   din   unitatea   administrativ-teritorială 

în care funcţionează; 

21.  Identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă 

părţile către servicii de specialitate/mediere; 

22.   Realizează la nivel judeţean, baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi 

raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între 

Femei şi Bărbaţi; 

23.  Verifică respectarea Designul universal în centrele subordonate; 

24.  Completează   evaluarea   situaţiei   socioeconomice   a   persoanei   adulte   aflate   în 

nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate 

în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare   

pentru   a   depăşi   cu   forţe   proprii   situaţiile   de   dificultate,   după   epuizarea 

măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

25.  Verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei 

adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în 

vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

26. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii. 

27. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi 

asigură aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

28. Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire 

a acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

29.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj, cu respectarea termenelor stabilite; 

30. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera 

circulație a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind 

măsuri tehnice și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării 

legislației aplicabile în domeniu; 

31. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; fundamentează propunerea de  scoatere 

la concurs a posturilor vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

32.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

ține evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională continuă a acestora; 

33.   Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat 

și organizează activitatea acestuia; 

34. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

35.  Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic     superior 

în domeniul său de activitate; 

 

SECȚIUNEA  IV 

DIRECŢIA PROTECȚIA DREPTURILOR  COPILULUI  

 

Art. 45. Direcţia  Protecția Drepturilor Copilului este condusă de un Director executiv, aflat în 

subordinea directorului general adjunct al Direcţiei Generale Protecţie Socială, care conduce, 

coordonează și controlează activitatea în domeniul protecției copilului. Directorului executiv al  

Direcţiei Protecția Drepturilor Copilului are următoarele atribuții : 
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1. Conduce, coordonează și controlează activitatea serviciilor din cadrul aparatului de specialitate  

și a serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj din domeniul protecției copilului aflate în directa subordonare conform 

structurii organizatorice aprobate şi le fixează obiective; 

2. Răspunde de realizarea obiectivelor stabilite şi atribuţiilor direcției protecție drepturilor 

copilului  pe care o conduce conform structurii aprobate; 

3. Semnează/avizează documentele specifice supuse dezbaterii Comisiei pentru protecția 

copilului care au ca obiect stabilirea unor măsuri de protecție specială pentru copii, asistarea în 

cadrul centrelor de zi; 

4. Semnează/avizează documentele specifice supuse dezbaterii Comisiei pentru protecția 

copilului care au ca obiect stabilirea încadrării copilului într-un grad de handicap, respectiv a 

unei măsuri speciale de protecție a copilului; 

5. Acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a 

copiilor; 

6. Îndrumă metodologic activitatea care vizează domeniul protecției copilului;  

7. Coordonează organizarea de campanii de conştientizare/sensibilizare a opiniei publice privind 

protecția copilului; 

8. Coordonează activităţile care facilitează copiilor accesul la servicii si instituţii în funcţie de 

nevoile identificate ale acestora; 

9. Ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente din 

cadrul direcției pe care o conduce și verifică respectarea și aplicarea corectă a legislației în 

cadrul activității  acesteia ;  

10. Coordonează şi monitorizează aplicarea standardelor minime de calitate privind serviciile 

sociale din subordine; 

11. Elaborează propuneri privind activitatea de pregătire şi perfecţionarea profesională a 

personalului din cadrul structurilor subordonate direcţiei pe care o conduce; 

12. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

13. Îndeplineşte activitatea de  evaluare a performanţelor  profesionale  a şefilor de serviciu și a 

șefilor de centru care îi sunt subordonaţi direct şi semnează raportul de evaluare; urmărește 

realizarea activității de  evaluare a performanţele profesionale  pentru celelalte categorii de 

personal din cadrul structurilor  subordonate direcţiei pe care o conduce şi contrasemnează 

raportul de evaluare; 

14. Întocmeşte fişele de post ale şefilor de serviciu şi şefilor de centru direct subordonaţi, respectiv 

contrasemnează fişele de post pentru celelalte categorii de personal din cadrul structurilor  

subordonate direcţiei pe care o conduce; 

15. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj în domeniul său de activitate; 

16. Pune în practică planul de acțiune  şi strategia aprobată la nivelul  Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj corespunzător  domeniul său de activitate; 

17. Întreprinde demersurile necesare pentru acreditarea serviciilor sociale din subordine; 

18. Analizează rapoartele serviciilor din subordine, solicită rapoarte suplimentare dacă consideră 

necesar și procedează la luarea măsurilor ce se impun; 

19. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

20. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație 

a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice 

și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

21. Îndrumă activitatea de elaborare și/sau revizuire a  procedurile documentate la nivelul 

structurilor subordonate direcției pe care o conduce și monitorizează respectarea acestora;   

22. Primește și repartizează spre soluționare compartimentelor pe care le are în subordine actele 

și/sau lucrările distribuite în legătură cu domeniul său de activitate și informează directorul 

general adjunct al Direcției generale protecție socială, asupra modului de soluționare a 

actelor/și sau lucrărilor repartizate direcției pe care o conduce; 
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23. Asigură buna colaborare între serviciile și compartimentele din subordine precum și a acestora 

cu celelalte servicii și compartimente din cadrul instituţiei; 

24. Urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi organizarea muncii, în 

vederea creşterii calităţii activităţii  în domeniul protecției copilului; 

25. Propune desfăşurarea unor acţiuni, activităţi specifice în domeniul protecției copilului; 

26. Participă la elaborarea şi implementarea proiectelor privind îmbunătăţirea şi completarea 

serviciilor de asistenţă socială pentru copii;  

27. Verifică respectarea și aplicarea corectă a legislației în cadrul structurilor subordonate direcției 

pe care o conduce; 

28. Propune şi iniţiază înfiinţarea unor noi servicii sociale pentru copiii aflați în dificultate în 

funcţie de nevoile comunitare; 

29. Colaborează cu instituţii publice şi cu furnizorii privaţi de servicii care desfăşoară activităţi în 

domeniul protecției copilului, în vederea  îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 

dezvoltă parteneriate în acest sens; 

30. Sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protecției copilului;  

31. Asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare între serviciile direct subordonate și 

celelalte servicii/compartimente ale instituției; 

32. Colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au 

resposabilităţi în domeniul protecţiei copilului, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 

precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei 

copilului, dezvoltă parteneriate; 

33. Colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu 

alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce 

îi revin, conform legii; 

34. Sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul protecţiei copilului;  

35. Numește prin decizie  managerii de caz în domeniul  protecției copilului la propunerea  sefului 

de serviciu din cadrul serviciilor  subordonate cu atribuții în sfera de reglementare a actului de 

numire; 

36. Coordonează și îndrumă activitatea de acreditare a serviciilor sociale din subordine; 

37. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic superior în 

domeniul său de activitate. 

 

Servicii/Compartimente subordonate directorului executiv 

al Direcţiei Protecția  Drepturilor Copilului 

 

1. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ COPII ÎN SERVICII 

DE TIP FAMILIAL, ASISTENŢĂ MATERNALĂ 

 

Art. 46. Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip familial, asistenţă 

maternală are ca misiune identificarea unei alternative de tip familial rude/familie sau asistent 

maternal, care să permită copiilor separați temporar de familia lor să crească într-un mediu adecvat, 

evitându-se astfel instituționalizarea acestora, și îndeplinește  următoarele atribuţii: 

1. Întocmeşte planul anual de identificare/recrutare /dezvoltare a reţelei de asistenţă maternală; 

2. Organizează campaniile publicitare pentru recrutarea de asistenţi maternali; 

3. Evaluează capacitatea solicitanţilor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist, de a 

oferi îngrijirea potrivită copilului care necesită acest tip de protecţie; 

4. Conduc sesiunile de formare iniţială pentru asistenţii maternali, în calitate de formatori; 

5. Întocmesc dosarul pentru atestare ca asistent maternal; păstrează şi actualizează dosarul 

asistentului maternal conform standardelor în domeniu; 

6. Sprijină şi monitorizează activitatea asistentului maternal profesionist, asigurându-se că acesta 

este informat în scris, acceptă, înţelege şi acţionează în conformitate cu standardele; 

7. Prezintă asistentului maternal profesionist înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, 

procedurile şi  instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se ca acestea au fost 

înţelese; 

8. Participă la procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist ; 

9. Propune, acolo unde este cazul, retragerea atestatului de asistent maternal profesionist sau 

suspendarea; 
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10. Evaluează psihologic asistent maternal profesionist şi familia acestuia; 

11. Oferă consiliere psihologică asistentului maternal profesionist şi familiei acestuia în situaţii de 

criză; 

12. Identifică nevoile de formare continuă ale asistentului maternal profesionist precum şi ale 

membrilor familiei acestuia; 

13. Organizează şi susţin cursuri de formare continuă/ organizează grupuri de suport pentru asistenţii 

maternali profesionişti; 

14. Evaluează anual activitatea asistentului maternal profesionist conform standardelor; 

15. Propune acordarea de suport financiar/material asistentului maternal (salariu, alocaţie de 

plasament, alocaţie de hrană,  rechizite, îmbrăcăminte, transport); 

16. Realizează instruirea specifică asistentului maternal cu privire la nevoile copilului, înaintea  

plasării acestuia; 

17. Informează în scris asistentul maternal cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin 

acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasării; 

18. Preia copiii pentru care alte servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj au propus măsura de protecţie-plasament la asistent maternal, în limita 

locurilor disponibile; 

19. Instrumentează solicitările privind instituirea unor măsuri de protecţie specială a copilului la 

asistentul maternal şi înaintează propuneri în acest sens Comisiei pentru Protecţia 

Copilului/Instanţei de judecată;  

20. Evaluează nevoile copilului care necesită măsură de protecţie şi a copilului care a fost plasat la 

asistent maternal; 

21. Solicită avizul de legalitate al serviciului cu atribuţii în domeniul juridic referitor la măsura 

propusă; 

22.   Întocmește şi revizuiește planul individualizat de protecţie pentru copil în acord cu standardele 

şi metodologia din domeniu; 

23. Monitorizează şi înregistrează evoluţia copilului în acord cu planul individualizat de protecţie şi 

consemnează într-un raport evoluţiile înregistrate în implementarea planului individualizat de 

protecţie; 

24. Reevaluează  trimestrial sau ori de câte ori este nevoie  împrejurările care au stat la baza stabilirii 

unor măsuri de protecţie de tip familial şi face propuneri privind menţinerea /modificarea sau 

revocarea măsurii; 

25. Ascultă/consemnează opinia copilului şi o ia în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de 

maturitate; 

26. Se asigură că pentru toţi copiii faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip familial 

există contracte cu familia/reprezentanţii legali pentru implementarea planului individualizat de 

protecţie; 

27. Monitorizează măsurile de protecţie specială stabilite pentru toţi copiii plasaţi la asistenţi 

maternali; 

28. Întocmesc rapoarte de vizită/întâlniri pe toată perioada stabilirii măsurii; 

29. Ţine evidenţa copiilor faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie la asistenţi maternali; 

30. Ţine evidenţa asistenţilor maternali atestaţi; 

31. Coordonează  procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal; 

32. Coordonează activitatea  privind mutarea copilului la asistent maternal și de la asistent maternal; 

33. Întocmesc, păstrează şi actualizează  dosarul  copilului; 

34. Evaluează psihologic copiii aflaţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi întocmesc 

rapoarte de evaluare psihologică; asigură consiliere psihologică copilului/asistentului maternal, 

în funcţie de caz, când situaţia impune acest lucru; 

35. Organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, 

atunci  când nevoile copilului impun aceste intervenţii; 

36. Coordonează activitatea referitoare la menţinerea relaţiilor copilului cu familia naturală sau cu 

orice persoane relevante pentru viaţa acestuia; asigură supervizarea vizitelor şi stabilirea locaţiei; 

37. Evaluează familia biologică în vederea reintegrării copiilor; instrumentează cazurile de 

reintegrare a copiilor plasaţi la asistenţi maternali; 

38. Monitorizeaza copiii reintegraţi în familia biologică; 

39. Efectuează demersuri în vederea deschiderii procedurii de adopţie pentru copiii plasaţi la 

asistenţi maternali – acolo unde se impune; 
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40. Transmite în copie, compartimentului adopţii şi post adopţii, dosarul copilului pentru care s-a 

stabilit ca finalitate a planului individualizat de protecţie adopţia , monitorizează  în continuare 

modul în care este pusă în aplicare măsura de protecţie până la momentul rămânerii definitive a 

sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţare adopţie (după caz), transmite 

compartimentului adopţii şi post adopţii orice informaţie relevantă despre copil şi familia 

acestuia, dosarul copilului în original în momentul rămânerii irevocabile a sentinţei civile de 

încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţare adopţie ( după caz); 

41. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor plasaţi la asistenţi maternali profesionişti de pe raza 

judeţului; 

42. Organizează tabere terapeutice, grupuri de suport pentru copiii aflaţi în plasament la asistenţi   

maternali profesionişti; 

43. Organizează grupuri de suport pentru familiile biologice ale copiilor aflaţi în plasament la 

asistenţi maternali profesionişti în vederea îmbunătăţirii relaţiilor şi în vederea reintegrării. 

44. Oferă asistenţă permanentă pe toată durata plasamentului (consiliere); 

45. Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al serviciului pe componenţă 

menţionată; 

46. Urmărește conformitatea cu legea și situația faptică a datelor prezentate în rapoarte, referate, 

anchete psihosociale și a altor lucrări prezente la dosarul copilului; 

47. Preiau sesizările privind instituirea unor masuri de protecţie la familii/persoane /rude si asigură 

evidenţa acestora; 

48. Instrumentează solicitările privind instituirea unor măsuri de protecţie specială de tip familial 

direcţionate spre soluţionare serviciului  şi  înaintează propuneri  în acest sens Comisiei pentru 

Protecţia Copilului/Instanţei de judecată;  

49. Solicită avizul de legalitate al serviciului cu atribuţii în domeniul juridic referitor la măsura 

propusă; 

50. Informează persoanele care se adresează direct cu solicitarea de plasament cu privire la  măsura 

de protecţie, procedura de lucru, actele necesare; 

51. Evaluează capacitatea solicitanţilor de a oferi condiţii optime copiilor pe care îi primesc în   

plasament astfel încât să fie satisfăcute nevoile acestora ; 

52. Evaluează nevoile copilului care necesită măsura de protecţie; 

53. Întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii pentru care se propune masura 

plasamentului la rude/alte familii sau persoane  si reevalueaza periodic planurile individualizate 

de protectie pentru copiii cărora li s-a stabilit o măsură de protecţie specială aflaţi în evidenţa 

serviciului, în acord cu standardele şi metodologia din domeniu; 

54. Se asigură că pentru  toţi copiii faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip familial 

există contracte cu familia/reprezentanţii legali pentru implementarea planului individualizat de 

protecţie; 

55. Ascultă/consemnează opinia copilului şi o ia în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de 

maturitate; 

56. Monitorizează şi înregistrează evoluţia copilului în acord cu planul individualizat de protecţie şi 

consemnează într-un raport evoluţiile înregistrate în implementarea planului individualizat de 

protecţie; 

57. Întocmeşte trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind evoluţia dezvoltării fizice, 

mentale, spirituale, morale şi sociale a copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

58. Monitorizează măsurile de protecţie specială stabilite pentru toţi copiii plasaţi la familii/ 

persoane/ rude; 

59. Reevaluează  periodic împrejurările care au stat la baza stabilirii unor masuri de protecţie de tip 

familial şi face propuneri privind menţinerea /modificarea sau revocarea măsurii; 

60. Întocmesc rapoarte de vizită/întâlniri pe toata perioada stabilirii măsurii; 

61. Ţine evidenţa copiilor faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie la familii/persoane/rude şi 

a copiilor faţă de care a fost stabilită tutela; 

62. Asigură aplicarea metodei managementului de caz la nivelul compartimentului, prin respectarea 

standardelor minime obligatorii; 

63. Întocmeşte dosarul de plasament pe care îl predă şefului de serviciu pentru avizare; 

64. Evaluează psihologic  copiii şi solicitanţii; întocmesc rapoarte de evaluare în acest sens; 

65. Oferă consiliere psihologică copiilor  în funcţie de caz, când situaţia impune acest lucru; 
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66. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor plasaţi la familii/persoane/rude/tutori de pe raza 

judeţului Cluj; 

67. Comunică lunar lista copiilor pentru care s-a instituit măsură  de plasament la familie/asistent 

maternal profesionist (intrări în sistemul de protecție specială) și anexa documentelor prevăzute 

în legislație,  către Serviciul Managementul Calității, Strategii și Programe, Monitorizare 

Servicii Sociale, Indicatori Asistenţă Socială, Relaţia cu autorităţile locale si ONG-uri,  

Secretariat Comisia pentru Protecţia Copilului  și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap; 

68. Evaluează posibilitatea reintegrării în familia naturală, a copilului aflat în plasament la rude/alte   

persoane, familii şi face propuneri în acest sens; acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului 

separat de familie, în vederea reintegrării acestuia în familie; 

69. Asigură monitorizarea copiilor reintegraţi în familia biologică; 

70. Efectuează demersuri de deschidere a procedurii de adopţie pentru copiii plasaţi la 

familii/persoane /rude – acolo unde se impune; 

71. Transmite în copie, compartimentului adopţii şi post adopţii, dosarul copilului pentru care s-a 

stabilit ca finalitate - adopţia  

72. Monitorizează în continuare modul în care este pusă în aplicare măsura de protecţie până la 

momentul rămânerii definitive a sentinţei civile de încredinţare în vederea adopţiei sau 

încuviinţare adopţie (după caz); transmite compartimentului adopţii şi post adopţii orice 

informaţie relevantă despre copil şi familia acestuia, transmite compartimentului adopţii şi post 

adopţii dosarul copilului în original în momentul rămânerii irevocabile a sentinţei civile de 

încredinţare în vederea adopţiei sau încuviinţare adopţie (după caz); 

73. Participă la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate; 

74. Participă la şedinţe de supervizare formală şi informală; 

75. Oferă asistenţă şi servicii de specialitate beneficiarilor pe toată durata măsurii de protecţie; 

76. Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al serviciului pe componenta 

menţionată; 

77. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuților ce-i revin; 

78. Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul instituților publice specializate pentru 

protecția copilului din alte județe, precum și cu alte autorități și instituții în vederea rezolvării 

cazurilor complexe care implică competența alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu; 

79. Operează documentele repartizate serviciului în programul ”Circuitul intern al documentelor-

sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – implememntat la 

nivelul instituției; 

80. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și răspunde 

pentru modul de îndelinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici; 

81. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile operaţionale, 

pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură aducerea la 

cunoştinţă personalului a acestora; 

82.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire a 

acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

83.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei de 

Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu 

respectarea termenelor stabilite; 

84.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a 

acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și 

organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

85. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor 

vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

86. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține 

evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul serviciului, 

formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 
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87. Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

88. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

89. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic  superior în 

domeniul său de activitate. 

 

2. SERVICIUL DE CONSILIERE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, PREVENIRE 

SARCINĂ NEDORITĂ 

 

     Art. 47. Serviciul de consiliere pentru părinţi şi copii, prevenire sarcină nedorită îndeplinește  

următoarele atribuţii: 

(a) atribuții pe componenta de  prevenire a abandonului/prevenire  a sarcinii nedorite: 

1. Preia sesizările/solicitările venite din partea beneficiarilor (copii şi părinţi), instituţiilor, 

organizaţiilor neguvernamentale, direcţionate către serviciu şi instrumentează cazurile în 

scopul prevenirii abandonului/separării copilului de familie; 

2. Asigură evidenţa  tuturor sesizărilor/solicitărilor primite; 

3. Colaborează cu maternităţile/unităţile sanitare din judeţul Cluj în vederea preluării şi 

instrumentării cazurilor de copii nou-născuţi, în risc de părăsire sau părăsiţi;  

4. Colaborează cu autorităţi locale (poliţie, primării) pentru soluţionarea cazurilor de copii 

părăsiţi în maternităţi/ unităţi sanitare de pe raza judeţului; 

5. Consiliază şi sprijină mama (atunci când este identificată) în vederea realizării demersurilor 

legate de întocmirea actului de naştere a nou-născutului şi în vederea prevenirii separării 

copilului de familie; 

6. Colaborează cu  serviciile publice de asistenţă socială (S.P.A.S.-urile) în vederea 

monitorizării nou-născuţilor şi copiilor mici cu risc de abandon care au fost integraţi în 

familie, după externarea din unitatea sanitară; 

7. Participă la întocmirea procesului verbal de constatare a părăsirii copilului în unitatea sanitară 

alături de reprezentantul unităţii sanitare şi secţiei de poliţie competentă, conform 

prevederilor legale; 

8.    Propune plasamentul în regim de urgenţă pentru copilul  părăsit în maternităţi/unităţi 

sanitare  când situaţia copilului impune, conform legislaţiei;  

9.    Supune avizării serviciului cu atribuţii în domeniul juridic propunerile privind  stabilirea 

măsurilor de protecţie specială; înaintează dosarul copilului care necesită plasament în regim 

de urgenţă serviciului cu atribuţii în domeniul juridic în scopul sesizării instanţei de judecată 

în termen de 5 zile după instituirea măsurii de plasament în regim de urgentă; 

10. Transmite serviciilor publice de asistenţă socială (S.P.A.S.) în a cărui rază administrativ-

teritorială s-a produs naşterea copilului părăsit, dosarul cuprinzând certificatul medical 

constatator al naşterii, procesul-verbal  de copil părăsit, dispoziţia de plasament în regim de 

urgenţă şi răspunsul poliţiei cu rezultatul verificărilor (în situaţia mamei neidentificate de 

poliție care a părăsit unitatea sanitară) în vederea întocmirii certificatului de naștere al 

copilului; 

11. Participa la întocmirea procesului verbal privind identitatea declarată de mamă, a cărei 

naștere nu a fost înregistrată, proces verbal semnat de către reprezentantul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, de reprezentantul unității sanitare unde s-a 

născut copilul și de către reprezentantul poliției, conform prevederilor legale. 

12. Încheie contracte de furnizare de servicii cu familia în vederea menţinerii copilului în familie, 

atunci când există acordul reprezentantului legal;  

13. Participă la şedinţe de consiliu comunitar consultativ la sediul primăriilor pentru soluţionarea 

cazurilor de copii în risc din comunitatea respectivă, atunci când situația impune; 

14. Monitorizează în colaborare cu autorităţile locale situaţia copilului supus riscului de 

abandon/părăsire  integrat în familie, imediat după externarea din unitatea sanitară; 

15. Realizează evaluarea, consilierea, acompanierea şi informarea părinţilor din evidenţa 

serviciului; 

16. Instrumentează solicitările de măsură de protecţie specială venite din partea copilului, 

părinţilor, primăriei, poliţiei, alte persoane şi instituţii; 
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17. Solicită acordul părinţilor privind stabilirea măsurii de protecţie specială, ascultă opinia 

copilului legat de stabilirea măsurii de protecţie, în conformitate cu prevenderile legale;  

18. Propune  separarea copilului de părinţi, fără acordul acestora, doar în situaţia în care interesul 

superior al copilului impune acest lucru. 

19. Asigură managementul de caz pentru centrele maternale, conform standardelor minime 

obligatorii din domeniu; 

20. Participă la ședințe de management de caz la nivelul centrului maternal; 

21. Asigură consiliere, suport pentru gravidele și mamele din cadrul centrului maternal pentru 

prevenirea  separării copilului de familie; 

22. Menţine legătură cu asistenţii sociali din unităţile sanitare în vederea instrumentării eficiente 

a cazurilor de copii la risc de separare sau părăsiţi în unităţi sanitare; 

23. Urmăreşte respectarea prevederilor legale privind managementul de caz și standardelor 

minime obligatorii; 

24. Oferă consiliere individuală privind contracepţia, pentru femeile provenite din familii 

dezorganizate, fără venituri, fără loc de muncă, fără locuinţă, cu mulţi copii sau care au suferit 

întreruperi de sarcină, cu copii aflaţi în sistemul de protecţie specială; 

25. Derulează grupuri de informare pentru adolescente şi femei cu privire la sănătatea 

reproducerii, planificarea familială, cu privire la bolile cu transmitere sexuală şi la 

modalităţile de prevenire a sarcinii nedorite în comunităţi cu risc, în unităţi de învăţământ, 

centre maternale, centre de copii, la sediul primăriilor; 

26. Elaborează şi implementează programe de educaţie pentru sănătate în vederea prevenirii 

sarcinii nedorite adresate adolescentelor şi femeilor din evidenţa serviciului; 

27. Colaborează cu medici ginecologi, medici de familie, asistenți sociali, lucrători sociali, 

mediatori sanitari, pentru a facilita accesul gratuit la servicii de planificare familială şi la 

metode contraceptive pentru femeile cu situaţie socio-economică precară;   

28. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor care au făcut obiectul sesizărilor/semnalărilor; 

29. Asigură evidenta copiilor care  au  fost părăsiţi în unităţi sanitare/maternităţi;  

30. Asigură evidenţa copiilor care au fost supuşi riscului de părăsire în maternităţi/unităţi 

sanitare; 

31. Asigură evidenţa femeilor care beneficiază de activităţile de prevenire a sarcinii nedorite;  

32. Elaborează raportul anual de activitate al serviciului în ceea ce priveşte componenţa de 

prevenire a abandonului/prevenire a sarcinii nedorite; 

33. Solicită de la primăriile de domiciliu ancheta socială, planul de servicii și raportul de 

implementare a planului de servicii în ceea ce privește copilul pentru care se solicită 

instituirea de măsură de protecție specială precum și pentru cuplurile mama-copil cu 

propunere de internare în centrul maternal; 

34. Participă la minute în vederea identificarii de asistent maternal profesionist sau unitate 

rezidențială pentru copilul pentru care se impune stabilirea unei măsuri de protecție specială. 

35. Întocmește raportul inițial de evaluare a nevoilor pentru copilul intrat în asistență maternală. 

36. Întocmește planul individualizat de protecție pentru copil la intrarea în sistemul de protecție 

specială;  

 

(b) atribuții pe componenta de consiliere părinţi şi copii: 

1. Desfăşoară activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului şi a familiei, 

de promovare a serviciilor oferite şi stabileşte relaţii de colaborare cu instituţii/organizaţii şi 

alte grupuri de suport comunitar; 

2. Stabileşte relaţii de colaborare şi metodologii de lucru cu profesioniştii care activează în 

reţeaua comunitară (lucrători sociali şi asistenţi sociali din cadrul autorităţilor locale, spitale, 

şcoli, alţi furnizori publici şi privaţi de servicii implicaţi în activitatea de asistenţă socială şi 

protecţia copilului; 

3. Preia sesizările/solicitările  venite din partea beneficiarilor, instituţiilor/serviciilor comunitare şi 

direcţionate spre  rezolvare serviciului; 

4. Realizează evaluarea iniţială a clienţilor şi ia decizia începerii evaluării detaliate sau a referirii 

cazului către alte servicii; întocmeşte fişa de evaluare iniţială şi raportul de evaluare detaliată, 

acolo unde acest lucru se impune; 
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5. Înaintează propuneri privind admiterea copiilor în servicii de zi ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, atunci cand sunt identificate cazuri; colaborează  

în acest sens cu centrele de zi din subordinea instituţiei; 

6. Elaborează planul personalizat de consiliere, în urma evaluării nevoilor clientului; consultă 

clientul şi îl implică în procesul de luare a deciziilor; 

7. Încheie contracte cu clienţii în scopul implementării planului personalizat de consiliere; 

reevaluează periodic planul de consiliere, de câte ori situaţia clientului impune acest lucru; 

8. Monitorizează  lunar sau ori de câte ori este necesar implementarea obiectivelor cuprinse în 

planul  personalizat de consiliere şi întocmeşte rapoarte de monitorizare în acest sens; decide 

asupra închiderii sau continuării intervenţiei pe fiecare caz; 

9. Colaborează cu autorităţile locale de la locul de provenienţă al copilului şi familiei în 

activitatea de monitorizare post-servicii; se asigură că SPAS-ul monitorizează cazul pe o 

perioada determinată  după încheierea intervenţiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj; 

10. Oferă consiliere părinţilor şi copiilor pentru depăşirea unor situaţii care pot genera risc de 

separare a copilului de mediul familial; se asigură că fiecare client beneficiază de intervenţie 

adecvată nevoilor sale; 

11. Sprijină şi asistă părinţii în vederea consolidării şi/sau formării de abilităţi, deprinderi, 

cunoştinţe necesare îngrijirii şi educării corespunzătoare a copilului; 

12. Acordă suport şi consiliere  copiilor care au dificultăţi de dezvoltare şi integrare socială; 

13. Întocmește anchete sociale, rapoarte psiho-sociale, la solicitarea organelor de cercetare penală 

și a Instanței de Judecată, în cazuri de divorț cu minor, exercitare autoritate părintească, 

stabilire domiciliu copil, stabilire program de vizită şi comunică raportele către Instanţă. 

14. Participă la audierea minorilor în calitate de victime, martori, autori, la solicitarea organelor de 

cercetare penală și realizează rapoarte privind observațiile și concluziile specialistului prezent 

la audiere.  

15. Asistă la punerea în aplicare a sentințelor civile privind programul de vizită minor, din părinți 

divorțați, la solicitarea executorului judecătoresc. 

16. Semnează procesul verbal întocmit de executorul judecătoresc în cazul în care minorul refuză 

stabilirea de legături personale cu părintele la care nu are stabilit domiciliul permanent. 

17. În baza procesului verbal comunicat de executorul judecătoresc, înaintează, prin Serviciul 

Juridic, Instanței de Judecată, referatul de situație cu propunere de includere a copilului în 

program de consiliere psihologică. 

18. Asigură programe de consiliere psihologică pentru copilul ai cărui părinţi sunt divorţaţi, la 

solicitarea Instanţei de Judecată şi comunică rapoartele către Instanţă; 

19. Colaborează cu primăriile, unităţile de învăţământ, unităţile sanitare, poliţie în vederea 

soluţionării cazurilor de copii ale căror drepturi sunt încălcate și au ajuns în atenția serviciului; 

20. Derulează campanii “Ziua familiei” și „Ziua Drepturilor Copilului” pentru responsabilizarea 

părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi  îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. 

21. Elaborează şi implementează grupuri de informare cu părinţii, susţinători legali, adulţi 

implicaţi în creşterea şi educarea copilului,  pe teme care vizează optimizarea relaţiei cu 

copilul, modalităţile asertive de comunicare, dezvoltarea unor relaţii de ataşament securizat cu 

copiii; 

22. Mediază relaţii intra-familiale şi cu alte persoane de referinţă pentru copil, servicii/instituţii în 

vederea ameliorării situaţiei cu care se confruntă copilul (divorţul părinţilor, vârsta 

adolescenţei, părinţi plecaţi la muncă în străinătate); 

23. Mediază, acompaniază, îndrumă copilul aflat temporar într-o situaţie de conflict cu 

părinţii/reprezentanţii legali; 

24. Informează copiii cu privire la drepturile şi responsabilităţile lor la sediul unităţilor de 

învăţământ preşcolar şi şcolar; 

25. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor care au făcut obiectul sesizărilor/semnalărilor şi 

cărora le-au fost furnizate servicii; 

26. Elaborează raportul anual de activitate al serviciului în ceea ce priveşte componenta consiliere 

părinţi si copii; 

27. Întocmește decizia de închidere a cazului, dupa finalizarea evaluării, intervenției și 

monitorizării cazului. 
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   29.Ține evidența actelor din dosare și răspunde de  transferul, comunicarea documentelor (în baza 

unui OPIS) de la dosar către alte servicii, instituții. 

 

 c) Alte atribuții specifice în cadrul activității: 

30. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuților ce-i revin; 

31. Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul instituților publice specializate pentru 

protecția copilului din alte județe, precum și cu alte autorități și instituții în vederea rezolvării 

cazurilor complexe care implică competența alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu; 

32. Operează documentele repartizate serviciului în programul ”Circuitul intern al documentelor-

sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – implememntat la 

nivelul instituției; 

33. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și 

răspunde pentru modul de îndelinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici; 

34. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului de răspuns; 

35. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

36. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

37.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire a 

acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

38.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

39.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație 

a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice 

și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

40. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor 

vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

41.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține 

evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

42.   Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

43. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

44. Alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic superior în domeniul său de 

activitate; 

 

3. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI  

 

Art. 48. Serviciul de evaluare complexă a copilului îndeplinește următoarele atribuții: 

1. Identifică, evaluează şi monitorizează copiii/ tinerii cu deficienţe, dificultăţi de învăţare şi 

adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap în urma solicitărilor 

directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a 

sesizărilor din oficiu;  

2. Asigură preluarea dosarelor copiilor care necesită încadrarea in grad de handicap, verfică 

documentele anexate cererii tip pentru evaluarea complexă precum si îndeplinirea condițiilor 

privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii; 

3. Verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu 

handicap care necesita protecţie specială; 

4. Colectează informaţiile necesare întocmirii anchetelor sociale direct şi prin colaborarea cu  

serviciile publice de asistenţă socială de la domiciliul copilului; 
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5. Întocmește Raportul de Evaluare Complexă si Planul de Abilitare-Reabilitare a copilului cu 

dizabilități; 

6. Supune avizării serviciului cu atribuţii în domeniul juridic propunerile ce urmează a fi supuse 

dezbaterii Comisiei pentru Protecţia Copilului privind încadrarea copilului într-un grad de 

handicap; 

7. Contribuie la întocmirea proiectului Planului de Abilitare – Reabilitare pentru copiii cu 

dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare in grad de handicap sau, după caz, 

acces la servicii de abilitare și reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului 

individualizat de protecție pentru copiii cu dizabilități din sistemul de protecție specială; 

8. Coordonează activitatea de monitorizare a implementării Planului de Abilitare - Reabilitare; 

9. Colaborează cu Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap privind 

transferul dosarului de încadrare în grad de handicap a copilului care a împlinit vârstă de 18 

ani; 

10. Reevaluează condițiile privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap la cererea 

părintelui sau a reprezentantului legal, formulate cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea 

termenului de valabilitate a certificatului. Primește si înregistrează cererea de reevaluare dacă 

s-au schimbat condițiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare intr-un grad de 

handicap;  

11. Pune la dispoziţia personalului de specialitate din centrele de zi/rezidenţiale pentru copiii cu 

dizabilităţi toate documentele necesare întocmirii planului personalizat de intervenţie; 

12. Eliberează o adeverință prin care se specifică gradul deficienței/afectării funcționale a copiilor 

pentru care se propune măsura de plasament într-un serviciu de tip rezidential specializat, la 

propunerea medicului din cadrul serviciului;  

13. Informează părinții sau reprezentantul legal cu privire la obligatia respectarii si implementarii 

planului de abilitare – reabilitare a copilului cu diabilități  

14. Asigură evidenţa copiilor care beneficiază de certificat de o încadrare în grad de handicap; 

15. Gestionează baza de date cu copiii care au necesitat încadrare în grad de handicap;  

16. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor care beneficiază de certificat de încadrare în grad de 

handicap; 

17. Colaborează cu serviciul de evaluare si de orientare scolară si profesională din cadrul centrelor 

județene de resurse si asistentă psihopedagogică in vederea respectării interesului superior al 

copilului; 

18. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii: 

19. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuților ce-i revin; 

20. Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul instituților publice specializate pentru 

protecția copilului din alte județe, precum și cu alte autorități și instituții în vederea rezolvării 

cazurilor complexe care implică competența alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu; 

21. Operează documentele repartizate serviciului în programul ”Circuitul intern al documentelor-

sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – implememntat la 

nivelul instituției; 

22. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și 

răspunde pentru modul de îndelinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici; 

23. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului de răspuns; 

24. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și 

răspunde pentru modul de îndelinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici; 

25. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

26.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire a 

acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

27.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

28.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 
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persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație 

a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice 

și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

29. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor 

vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

30.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține 

evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

31.   Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

32.  Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

33.  Alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic  superior în domeniul său 

de activitate; 

 

4. SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PROTECŢIE SPECIALĂ 

COPII ÎN SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL 

 

Art. 49. Serviciul management de caz protecţie specială copii în servicii de tip rezidenţial are 

următoarele atribuţii: 

1. Identifică şi preia cazurile; 

2. Evaluează comprehensiv şi multidimensional situaţia copilului în context sociofamilial; 

3. Asigură aplicarea metodei managementului de caz la nivelul serviciului, prin respectarea 

standardelor minime obligatorii; 

4. Întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii cărora li s-a stabilit o măsură de 

protecţie specială de tip rezidenţial; monitorizează şi reevaluează trimestrial planul 

individualizat de protecţie, sau ori de câte ori situaţia impune;  

5. Solicită opinia copilului/ părinţilor /altor persoane importante pentru copil cu privire la 

elaborarea planului individualizat de protecţie şi planului de intervenţie specific, ascultă/ 

consemnează opinia copilului şi o ia în considerare, ţinând cont de vârsta şi gradul lui de 

maturitate; 

6. Urmăreşte punerea în aplicare a planurilor personalizate de intervenţie/punerea în aplicare a 

programelor de intervenţie specifică  pentru copiii aflaţi în unităţile de protecţie; 

7. Coordonează metodologic activitatea unităţilor de protecţie rezidenţiale şi urmăreşte respectarea 

prevederilor legale privind managementul de caz; 

8. Se asigură că pentru toţi copiii faţă de care au fost stabilite măsuri de protecţie de tip rezidenţial 

există contracte cu familia/reprezentanţii legali/majori pentru implementarea planului 

individualizat de protecţie; 

9. Comunică lunar către Serviciul Managementul Calității, Strategii și Programe, Monitorizare 

Servicii Sociale, Indicatori Asistenţă Socială, Relaţia cu autorităţile locale si ONG-uri,  

Secretariat Comisia pentru Protecţia Copilului  și Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap;lista copiilor pentru care s-a instituit măsura de plasament la organisme private 

autorizate (intrări în sistemul de protecție specială) și anexa documentelor prevăzute în 

legislație,  

10. Monitorizează modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie de tip rezidenţial 

stabilite de către Comisia pentru Protecţia Copilului, Instanţa de judecată pe toată durata 

aplicării lor; întocmeşte, trimestrial sau ori de cate ori apare o situaţie care impune acest lucru, 

rapoarte privitoare la evoluţia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a 

copilului şi a modului în care acesta este îngrijit; 

11. Verifică şi reevaluează trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii unor măsuri de 

protecţie de tip rezidenţial şi face propuneri privind menţinerea/modificarea sau încetarea 

măsurii; 

12. Evaluează posibilitatea reintegrării în familia naturală/extinsă a copilului  care beneficiază de 

măsură de protecţie de tip rezidenţial şi face propuneri în acest sens; acordă asistenţă şi sprijin 

părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării acestuia în familie; 
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13. Asigură consiliere psihologică beneficiarilor din unităţile de protecţie, familiilor acestora în 

situaţia reintegrărilor familiale, sau ori de câte ori situaţia impune acest lucru; 

14. Asigură consiliere psihologică părinţilor sociali din cadrul caselor de tip familial; 

15. Asigură monitorizarea situaţiei copilului/tânărului pe o perioadă de cel puţin trei luni de la 

ieşirea din sistemul rezidenţial de protecţie; colaborează în acest sens cu serviciile publice de 

asistenţă socială de la domiciliul copiilor; 

16. Asigură evidenţa copiilor pentru care au fost stabilite măsuri de protecţie specială de tip 

rezidenţial; 

17. Propune transferul beneficiarilor dintr-o unitate de protecţie în alta, atunci când situaţia 

copilului impune şi ţinând cont de interesul superior al acestora; 

18. Informează părinţii şi/sau membrii familiei extinse sau alte persoane de referinţă pentru copil 

privind drepturile de care pot beneficia şi obligaţiile ce le revin; 

19. Face propuneri privind decăderea, totală sau parţială, a unuia sau a ambilor părinţi din exerciţiul 

drepturilor părinteşti, când consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale; 

20. Consiliază părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti în vederea creşterii capacităţii acestora de a 

se ocupa de copil, pentru redobândirea exerciţiului drepturilor părinteşti; 

21. Urmăreşte respectarea drepturilor copiilor plasaţi în unităţile de tip rezidenţial de pe raza 

judeţului Cluj; 

22. Îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei pentru copiii aflaţi în evidenţa 

sa; 

23. Evaluează familiile care doresc ca la sfârşit de săptămână sau în vacanţe să ia un copil aflat în 

sistem rezidenţial de protecţie şi asigură evidenţa acestor solicitări; 

24. Elaborează planul anual de acţiune şi raportul anual de activitate al  serviciului; 

25. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, cu 

respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

26. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii;  

27. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuților ce-i revin; 

28. Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul instituților publice specializate pentru 

protecția copilului din alte județe, precum și cu alte autorități și instituții în vederea rezolvării 

cazurilor complexe care implică competența alternativă teritorială sau colaborarea în domeniu; 

29. Operează documentele repartizate serviciului în programul ”Circuitul intern al documentelor-

sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – implememntat la 

nivelul instituției; 

30. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și răspunde 

pentru modul de îndelinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici; 

31. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

32.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire a 

acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

33.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei de 

Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu 

respectarea termenelor stabilite; 

34.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a 

acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și 

organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

35. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor 

vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

36.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține 

evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul serviciului, 

formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

37.   Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 
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38. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

39.  Alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic superior în domeniul său de 

activitate; 

 

SECȚIUNEA  V 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ 

 

Art. 50. Direcţia Generală Economică și Administrativă  este condusă de un directorul general 

adjunct, aflat în subordinea directorului general, care conduce, coordonează și controlează 

activitatea în domeniul resurselor umane, juridic, economic și administrativ. Principalele atribuţii ale 

directorului executiv al Direcţiei Generale Economică și Administrativă  sunt următoarele: 

1. Conduce, coordonează și controlează activitatea  compartimentelor de specialitate cu atribuţii 

directe în domeniul resurselor umane, juridic, economic și administrativ şi le fixează obiective; 

2. Răspunde de realizarea obiectivelor stabilite şi atribuţiile Direcției generale economică și 

administrativă  pe care o conduce; 

3. Propune măsuri pentru asigurarea integrităţii bunurilor aflate în proprietatea sau în 

administrarea instituţiei publice; 

4. Propune ordonatorului de credite măsuri pentru asigurarea unei gestiuni economico-financiare 

de calitate având permanent în vedere respectarea principiilor eficacităţii, economicităţii şi 

eficienţei; 

5. Răspunde de întocmirea la timp şi în conformitate cu prevederile legale a situaţiilor financiare 

privitoare la situaţia patrimoniului aflat în administrare şi execuţie bugetară; 

6. Coordonează şi urmăreşte întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli a Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, potrivit legii; 

7. Urmăreşte respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului Judeţean Cluj şi a dispoziţiilor care 

privesc buna desfăşurare a activităţii în domeniul protecţiei copilului, a familiei, persoanelor 

singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror persoane aflate 

în nevoie; 

8. Organizează şi urmăreşte activitatea de cunoaştere a legislaţiei în domeniul protecţiei copilului, 

a familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a 

oricăror persoane aflate în nevoie, prin organizarea de instruiri cu personalul  din cadrul 

serviciilor de specialitate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

9. Colaborează în vederea rezolvării solicitărilor privind informaţiile de interes public care ţin de 

sfera de activitate coordonată; 

10. Asigură funcţionarea unui sistem eficient de comunicare; asigură menţinerea unui flux 

permanent şi eficient de informaţii între direcţia pe care o conduce şi celelalte structuri 

aparținând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

11. Verifică   activitatea  serviciilor din subordine şi ia măsuri operative pentru îmbunătăţirea 

acesteia; 

12. Asigură buna colaborare între serviciile şi compartimentele din subordine, precum şi între 

acestea şi celelalte servicii şi compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Cluj; 

13. Elaborează informări şi analize referitoare la activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Cluj pentru  structurile  aflate în directa subordonare; 

14. Elaborează propuneri privind activitatea de pregătire şi perfecţionarea profesională a 

personalului din cadrul structurilor subordonate direcţiei pe care o conduce; 

15. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

16. Îndeplineşte activitatea de  evaluare a performanţelor  profesionale  a şefilor de serviciu care îi 

sunt subordonaţi direct şi semnează raportul de evaluare; urmărește realizarea activității de  

evaluare a performanţele profesionale  pentru celelalte categorii de personal din cadrul 

structurilor  subordonate direcţiei pe care o conduce şi contrasemnează raportul de evaluare; 

17. Întocmeşte fişele de post ale şefilor de serviciu direct subordonaţi, respectiv contrasemnează 

fişele de post pentru celelalte categorii de personal din cadrul structurilor  subordonate direcţiei 

pe care o conduce; 

18. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj în domeniul său de activitate; 
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19. Îndrumă activitatea de elaborare și/sau revizuire a  procedurile documentate la nivelul 

structurilor subordonate direcției pe care o conduce și monitorizează respectarea acestora;   

20. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns; 

21. Primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele funcționale pe care le 

are în subordine și informează directorul general, asupra modului de soluționare a lucrărilor 

repartizate direcției pe care o conduce; 

22. Ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente; 

23. Urmăreşte implementarea de măsuri şi metode moderne de conducere şi organizarea muncii, în 

vederea creşterii calităţii activităţii și respectarea legii în cadrul direcției pe care o conduce; 

24. Verifică respectarea și aplicarea corectă a legislației în domeniul de competență în cadrul 

activității structurilor aparținând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj; 

25. Face propuneri de îmbunătăţire a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj în domeniul său de activitate; 

26. Analizează rapoartele serviciilor din subordine, solicită rapoarte suplimentare dacă consideră 

necesar și procedează la luarea măsurilor ce se impun; 

27. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei de 

Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu 

respectarea termenelor stabilite; 

28. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a 

acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și 

organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

29. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către directorul general. 

 

Servicii/Compartimente subordonate directorului general adjunct 

al Direcţiei generale economică și administrativă 

 

1. SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

Art. 51.  Serviciul Mnagementul Resurselor Umane îndeplineşte următoarele atribuţii: 

(a) Atribuţii în domeniul organizării: 
1. Întocmeşte proiectul structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj, în conformitate cu actele normative în vigoare;  

2. Întocmeşte proiectul statului de funcţii şi de personal pe baza structurii organizatorice; acesta 

cuprinde funcţiile, gradele,  treptele profesionale şi fondul de salarii aferent, pe care o 

înaintează Consiliului Județean Cluj în vederea aprobării și Agenției Naționale a 

Funcționarilor publici în vederea obținerii avizului; 

3. Întocmeşte Regulamentul intern al aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în colaborare cu Serviciul Juridic și redactează 

dispoziția privind aprobarea acestuia, iar după aprobare răspunde de aducerea la cunoştinţa 

personalului sub semnătură; 

4. Întocmeşte proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj;  

5. Organizează și realizează gestiunea resurselor umane în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, colaborează cu Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici; are acces la portalul de management al funcțiilor publice și al 

funcționarilor publici și efectuează/transmite toate modificările intervenite în situația 

funcționarilor publici și a funcțiilor publice, în termenul prevăzut de lege, de la data 

intervenirii acestora, transmițând în format electronic toate documentele necesare (anexe,acte 

administrative); 

6. Întocmeste anual Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 
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7. Organizează și asigură procedurile legate de depunere a jurământului de către funcționarii 

publici conform legislației în vigoare; 

8. Coordonează activitatea de pregătire profesională/perfecționare a personalului care activează 

în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj;  

9. Stabilește necesarul de formare profesională pe baza rapoartelor/fișelor de evaluare întocmite 

de funcționarii publici de conducere din cadrul aparatului de specialitate si personalul 

contractual de conducere din cadrul unităților subordonate pentru personalul din subordine; 

10. Acordă asistenţă de specialitate şefilor de servicii/centre din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj la întocmirea/modificarea  fişelor de post; 

11. Elaborează planul de perfecţionare profesională a salariaţilor pe baza propunerilor 

compartimentelor, conform prevederilor legale; 

 

(b) Atribuţii în domeniul salarizării: 

1. Aplică elementele sistemului de salarizare pe baza actelor normative în vigoare; 

2. Stabileşte nivelul de încadrare şi salariul pentru fiecare salariat, la angajare şi periodic, în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi în cazul avansărilor în trepte sau 

grade profesionale; 

3. Asigură respectarea legislației muncii privind încadrarea, salarizarea și alte drepturi de 

personal la elaborarea și redactarea referatelor, a dispozițiilor și contractelor individuale de 

muncă pentru fiecare angajat în parte; 

4. Informează Serviciul finanţe, contabilitate, buget - plăţi prestaţii sociale, patrimoniu  cu 

privire la modificările gradației acordate în raport cu vechimea totală în muncă precum și a 

altor modificări aplicate salariului de bază, acordate cu începere de la data de întâi a lunii 

următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare; 

5. Comunică salariaţilor încadrarea acestora pe grade sau trepte profesionale, gradaţia de 

vechime şi alte sporuri de care beneficiază salariaţii; 

6. Calculează fondul de salarii necesar la nivelul unui an bugetar pentru nivelul de salarizare 

aprobat prin statul de funcţii şi de personal; 

7. Stabileşte numărul de zile de concediu de odihnă, programează efectuarea acestora, conduce 

evidenţa zilelor libere acordate în compensaţie cu orele suplimentare efectuate precum şi a 

concediilor fără plată sau concediilor plătite pentru evenimente familiale deosebite, conform 

actelor normative în vigoare şi a contractului colectiv de muncă; 

8. Rezolvă sesizările şi reclamaţiile în domeniu; 

      

 (c) Atribuţii în domeniul resurselor umane: 

1. Studiază şi aplică dispoziţiile legale cu privire la executarea, modificarea, suspendarea şi 

încetarea raporturilor de serviciu şi  de muncă ; 

2. Aplică dispoziţiile legale cu privire la organizarea, calificarea şi perfecţionarea personalului, 

înregistrarea în registrul general de evidenţă a salariaţilor, mutare între unităţi şi compartimente 

şi întocmirea actelor de mutare, angajare, delegare sau detaşare; 

3. Întocmește documentația privind, promovarea în clasă sau în grade profesionale, pentru 

funcționarii publici, respectiv promovarea în grade și trepte profesionale, pentru personalul 

contractual și le supune spre aprobare; înștiințează Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 

cu privire la organizarea concursului de promovare în clasă sau în grad profesional a 

funcționarilor publici din cadrul instituției și solicită numirea reprezentanților Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici în comisia de concurs; 

4. Întocmește actele necesare pentru numirea în funcții publice, încetarea raporturilor de serviciu, 

promovarea, acordarea gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime, suspendarea, 

transferul, detașarea, delegarea, numirea temporară cu delegație în funcții de conducere, 

schimbarea locului de muncă pentru funcționarii publici cât și încadrarea, încetarea contractelor 

individuale de muncă, promovarea, acordarea gradațiilor corespunzătoare tranșelor de vechime; 

suspendarea, transferul, delegarea, detașarea, numirea temporară cu delegație în funcții de 

conducere, transferul pentru personalul contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj. Informează noii angajați cu date referitoare la clauzele 

esențiale ale acordului/contractului colectiv de muncă și ale Regulamentului intern al aparatului 

de specialitate, în vederea conformării; 

5. Asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen; 
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6. Întocmeşte documentaţia necesară emiterii dispoziţiilor de angajare şi le supune aprobării 

conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

7. Completează la zi baza de date privind evidenţa funcţiilor publice (Portalul de management) şi 

a personalului contractual (REVISAL) și declarația M500; 

8. Întocmeşte situaţiile de personal, atât a celui prevăzut cât şi a celui existent; 

9. Eliberează adeverinţele de serviciu, de vechime în muncă, precum şi alte dovezi solicitate de 

angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj sau foști salariați;  

10. Eliberează legitimaţiile de serviciu şi le reactualizează, respectiv le retrage la încetarea 

raporturilor de muncă  sau a raporturilor de serviciu; 

11. Înregistrează și arhivează dispoziţiile directorului general şi hotărârile Colegiului Director, 

asigură comunicarea acestora, în condițiile legii; 

12. Asigură convocarea membrilor la şedinţele  Colegiului Director, transmiterea documentelor de 

lucru precum și secretariatul în cadrul ședințelor; 

13. Oferă consiliere etică și monitorizează respectarea normelor Codului de Conduită și a Codului 

Etic din cadrul Direcției Generale de Asistență socială și Protecția Copilui Cluj; 

 

d)  alte atribuții specifice în cadrul activității: 

1. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuților ce-i revin; 

2. Operează documentele repartizate serviciului în programul ”Circuitul intern al documentelor-

sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – implememntat la 

nivelul instituției; 

3. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și răspunde 

pentru modul de îndelinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici; 

4. Răspunde de corectitudinea și acuratețea datelor sau situației faptice furnizate pe baza 

documentației intocmite în cadrul activițății ( de ex.rapoarte, referate, situații și  alte lucrări ); 

5. Răspunde de aplicare corectă a prevederilor legale în domeniul său de activitate ; 

6. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate spre soluţionare, cu 

respectarea prevederilor legale şi a  termenului de răspuns; 

7. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

8. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile operaţionale, 

pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură aducerea la 

cunoştinţă personalului a acestora; 

9.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire a 

acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

10.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei de 

Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, cu 

respectarea termenelor stabilite; 

11.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulație a 

acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind măsuri tehnice și 

organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării legislației aplicabile în 

domeniu; 

12. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor 

vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

13.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; ține 

evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul serviciului, 

formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

14.   Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

15. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

16.  Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic superior în 

domeniul său de activitate; 

2. SERVICIUL  JURIDIC 
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Art. 52. Serviciul  Juridic îndeplineşte următoarele atribuţii: 

1. Asigură aplicarea legilor, ordonanţelor, hotărârilor şi altor acte normative emise de către 

Parlamentul României, Preşedintele României, Guvernul României şi celelalte autorităţi cu 

atribuţii în domeniul protecţiei speciale; 

2. Difuzează actele normative de interes special şi general, serviciilor din cadrul Direcției 

Generale de Asistență socială și Protecția Copilui Cluj, pe suport magnetic; 

3.   Verifică şi avizează de legalitate  dispoziţiile emise de directorul general, dosarele supuse 

dezbaterii Comisiei pentru Protecţia Copilului /instanţelor de judecată / Comisiei  de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, contractele individuale de muncă și dispozițiile 

privind încheierea, executarea sau încetarea raporturilor de muncă sau raporturilor de 

serviciu,   contractele de achiziții, notele justificative, convenţii, convenţiile cu asistenţii 

maternali profesionişti şi contractele de voluntariat, dosarele de acordarea a drepturilor şi 

facilităţilor / prestaţiilor sociale cuvenite conform legii, persoanelor cu dizabilități; 

4. Sesizează instanţa de judecată în termen de 5 zile după instituirea măsurii de plasament în 

regim de urgență; 

5. Elaborează şi redactează acte juridice;   

6. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în 

cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei, sau la cererea compartimentelor 

/serviciilor de specialitate dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei;  

7. Întocmeşte, redactează şi susţine toate actele procedurale şi procesuale în cauzele aflate pe 

rolul instanţelor judecătoreşti în care instituţia este parte;  

8. Respectă şi aplică hotărârile Consiliului Judeţean Cluj şi dispoziţiile preşedintelui 

Consiliului Judeţean Cluj, care privesc buna desfăşurare a activității în domeniul protecţiei 

copilului, a familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, 

precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie; 

9. Conduce şi ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, modul de 

soluționare a acestora; 

10. Conduce evidenţa succesiunilor copiilor aflaţi cu măsură de protecţie în casele de tip 

familial, unități de tip rezidențial, la asistent maternal profesionist, persoană/familie;  

11. Acordă asistenţă juridică serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj (componenta protecţia copilului şi protecţia 

persoanelor adulte), centrelor de zi şi rezidenţiale, autorităţilor administraţiilor publice 

locale din judeţ, Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi Colegiului 

Director, la solicitarea acestora;  

12. Acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea 

liberă a opiniei; 

13. Depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, 

inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

14. Asigură consiliere juridică persoanelor vârstnice, în vederea încheierii contractelor de 

vânzare-cumpărare, donaţii, etc., 

15. Avizează de legalitate  stabilirea măsurilor de protecţie în regim de urgenţă; 

16. Avizează de legalitate propunerile privind stabilirea măsurilor de protecţie specială supuse 

dezbaterii Comisiei pentru Protecţia Copilului/instanţei de judecată, precum şi reevaluarea 

acestora, în scopul  menţinerii, acordării,  revocării și/sau încetării; 

17. Face propuneri pentru soluţionarea unor probleme rezultate din aplicarea legislaţiei în 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie; 

18. Asigură reprezentarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj în 

raporturile cu instanţele judecătoreşti şi cu organele cu activitate jurisdicţională, pe bază de 

delegaţie semnată de directorul general; 

19. Comunică spre cunoaştere a legislaţiei specifice în domeniul protecţiei copilului, a familiei, 

persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror 

persoane aflate în nevoie, prin organizarea de instruiri cu personalul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

20. Oferă consultanţă juridică în domeniul protecţiei copilului, a familiei, persoanelor singure, 

persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror persoane aflate în 
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nevoie, persoanelor fizice şi juridice interesate şi rezolvă orice alte lucrări cu caracter 

juridic; 

21. Organizează şi participă la  acţiuni de informare, instruire şi simpozioane  privind legislaţia 

în domeniul protecţiei copilului, a familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilități cu participarea instituţiilor  care desfăşoară activităţi specifice în 

domeniu; 

22. Asigură reprezentare în instanţele judecătoreşti în domeniul protecţiei drepturilor copilului 

şi familiei prin solicitarea stabilirii măsurilor de: tutelă, măsurile de protecţie specială, 

măsurile de supraveghere specializată în cazul copilului care a săvârşit fapte penale dar nu 

răspunde penal, decăderi din drepturile părinteşti, rele tratamente aplicate minorului, 

violenţă în familie, trafic cu minori, reprezentarea copiilor refugiaţi, reprezentarea în 

procedura adopţiei pe cele trei faze de desfăşurare, - deschidere, încredinţare în vederea 

adopţiei şi încuviinţarea adopţiei, precum şi în domeniul problemelor persoanelor vârstnice, 

singure, persoanelor cu dizabilități şi a oricăror persoane aflate în nevoie; 

23. Întocmeşte şi ţine evidenţa actelor normative, a colecţiilor legislative şi a bibliotecii 

juridice; 

24. Acordă asistenţa Serviciul finanţe, contabilitate, buget - plăţi prestaţii sociale, patrimoniu  

în vederea recuperării creanţelor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj; 

25. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuților ce-i revin; 

26. Operează documentele repartizate serviciului în programul ”Circuitul intern al 

documentelor-sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – 

implememntat la nivelul instituției; 

27. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor  repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului de răspuns; 

28. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

29. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

30.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire 

a acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

31.  Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

32.  Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera 

circulație a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind 

măsuri tehnice și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării 

legislației aplicabile în domeniu; 

33. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor 

vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

34.  Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

ține evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

35.   Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat 

și organizează activitatea acestuia; 

36. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

37.  Alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic     superior în domeniul 

său de activitate; 

 

3. SERVICIUL FINANŢE, CONTABILITATE, BUGET - PLĂŢI PRESTAŢII 

SOCIALE, PATRIMONIU  
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Art. 53. Serviciul finanţe, contabilitate, buget - plăţi prestaţii sociale, patrimoniu  
îndeplineşte următoarele atribuţii: 

1. Organizează, îndrumă şi coordonează lucrările de elaborare a bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, precum şi a 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordine , atât în faza de proiect cât şi în 

cea definitivă şi rectificativă; 

2. Solicită propunerile de buget de venituri şi cheltuieli de la structurile din subordinea 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj atât în faza de proiect cât 

şi în cea definitivă şi rectificativă, le analizează din punctul de vedere al necesităţii, 

oportunităţii şi bazei legale a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare şi din 

celelalte fonduri, mobilizarea resurselor existente, creşterea eficienţei în utilizarea fondurilor;  

3. Verifică şi centralizează bugetele unităţilor  din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj atât în faza de proiect cât şi în cea definitivă şi 

rectificativă; 

4. Centralizează situaţiile privind cheltuielile curente ale instituţiilor din subordine pentru 

dimensionarea cheltuielilor, 

5. Respectă prevederile legale privind calendarul bugetar şi termenele de desfăşurare a 

lucrărilor privind bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj;  

6. Întocmeşte proiectele de buget prognozate ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj pe toate sursele de finanţare pentru anul următor şi estimările pe 

următorii 3 ani; 

7. Analizează nivelul cheltuielilor bugetare pe capitole ale clasificaţiei bugetare şi întocmeşte 

variante privind evoluţia lor în perspectivă;   

8. Supune spre aprobare Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj bugetul de venituri şi cheltuieli cu repartizarea pe trimestre şi pe 

subdiviziunile clasificaţiei bugetare; 

9. Întocmeşte lunar:  

a) execuţia proprie (cu anexele aferente); 

b) execuţia surselor financiare extrabugetare;  

c) situaţia privind realizarea veniturilor proprii; 

d) bilanţul lunar.  

10. Anual întocmeşte şi prezintă spre aprobare Consiliului Judeţean Cluj  contul de încheiere a 

exerciţiului bugetar; 

11. Trimestrial, întocmeşte darea de seamă contabilă şi anexele contabile; 

12. Întocmeşte lunar cererile de alimentare de cont ale instituţiei urmărind încadrarea sumelor 

solicitate în prevederile bugetare lunare şi trimestriale; 

13. Asigură cuprinderea în prevederile bugetare ale anului în curs a sumelor primite din 

fondurilor din transferuri; 

14. Urmăreşte modul de utilizare a sumelor alocate prin Hotărâri de Guvern, cu respectarea 

destinaţiilor şi încadrarea în creditele bugetare, până la reportarea în anul următor a 

eventualelor sume neutilizate; 

15. Verifică şi analizează legalitatea, necesitatea şi oportunitatea virărilor de credite şi 

întocmeşte detalierea cheltuielilor pentru fiecare solicitare de virări de credite, supunându-le 

aprobării ordonatorului principal de credite,  începând cu trimestrul al III-lea conform 

prevederilor legale; 

16. Verifică încadrarea în prevederile bugetare anuale şi trimestriale a programului de investiţii a 

Direcţiei generale asigurându-se deschiderea de credite pentru efectuarea plăţilor; 

17. Întocmeşte lunar şi trimestrial situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal; 

18. Anual, întocmeşte anexa privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate 

pentru anul în curs; 

19. Întocmeşte, lunar, execuţia bugetară analitică privind veniturile Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj ca document de analiză a modului de realizare a 

veniturilor  şi întocmeşte actele necesare în vederea încasării sumelor restante; 

20. Întocmeşte evidenţa tehnico-operativă privind încasările extrabugetare din contribuţiile 

beneficiarilor sau a susţinătorilor legali şi analitic pe fiecare contribuabil. 
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21. Zilnic, înregistrează, în baza extraselor de cont, sumele încasate de la persoanele fizice şi 

juridice în vederea întocmirii lunare a  balanţei analitice şi sintetice pentru toate conturile de 

venituri; 

22.  Acordă asistenţă de specialitate unităţilor din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

23. Verifică extrasele de cont şi documentele justificative pentru fiecare operaţiune derulată prin 

conturile Direcţiei generale; 

24. Întocmeşte, pentru fiecare plată, anexele: propunere de angajare a unei cheltuieli, angajament 

bugetar individual/global şi ordonanţare de plată; 

25. Încasează, prin casieria proprie, diverse venituri şi le depune la Trezorerie; 

26. Organizează evidenţa operativă la zi a încasărilor şi plăţilor în numerar cu ajutorul 

Registrului de casă în care se înregistrează operaţiunile pe măsura efectuării lor; 

27.  Exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la 

timp a creanţelor, lichidarea obligaţiunilor de plată; 

28. Verifică deconturile de cheltuieli ale salariaţilor trimişi în delegaţii pe baza ordinului de 

deplasare, urmărind evidenţa avansurilor acordate şi justificarea acestora; 

29. Întocmeşte, la termenele stabilite, statele de plată privind drepturile salariale şi unele drepturi 

prevăzute în acordul colectiv de muncă, virează pe card suma netă şi contribuţiile aferente; 

30. Calculează lunar indemnizaţia comisiilor de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, pe baza pontajului; 

31. Calculează lunar îndemnizaţiile de boală, precum şi reţinerile din salariu pentru angajaţii 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

32. Întocmeşte lunar situaţia privind contribuţia comunităţilor locale pentru susţinerea sistemului 

de protecţie a adultului; 

33. Recepţionează materialele, obiectele de inventar şi activele fixe din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

34. Întocmeşte bonurile de consum pentru materiale şi bonurile de transfer pentru obiectele de 

inventar; 

35. Calculează lunar amortizarea activelor fixe din evidenţă; 

36. Asigură gestionarea şi administrarea informaţiilor şi documentelor cu privire la domeniul 

public şi privat al judeţului; 

37. Efectuează înregistrarea operaţiunilor de modificări în regimul juridic al bunurilor ce aparţin 

domeniului public al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, pe 

măsura apariţiei acestora; 

38. Organizează evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului compus din mijloace 

fixe, obiecte de inventar, materiale şi diferite alte valori pentru Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj;  

39. Organizează efectuarea în termen a operaţiunilor de inventariere a elementelor de activ şi 

pasiv şi consemnarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii; 

40. Calculează şi înregistrează reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, conform reglementărilor legale în 

vigoare; 

41. Înregistrează în evidenţa contabilă scoaterea din funcţiune a activelor fixe, materialelor de 

natura obiectelor de inventar casate din patrimoniul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Cluj; 

42. Organizează evidenţa contabilă, sintetică şi analitică a debitorilor, creditorilor, veniturilor şi 

cheltuielilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj; 

43. Organizează evidenţa contabilă analitică distinctă, a drepturilor materiale pentru persoanele 

cu handicap, indemnizaţiile lunare, transport, dobânzi cu reflectarea operaţiunilor economice 

efectuate pe seama sumelor din contul de transferuri; 

44.  Întocmeşte lunar fişele de cont sintetice şi analitice; 

45. Întocmeşte, lunar, balanţa de verificare sintetică şi analitică pentru verificarea exactităţii 

înregistrărilor contabile şi controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi cea 

analitică, principalul instrument pe baza căruia se întocmesc situaţiile financiare; 

46. Întocmeşte fişele de credite bugetare, plăţi şi cheltuieli efective pe fiecare capitol, subcapitol, 

articol şi alineat; 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Contabilitate_sintetic%C4%83&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Contabilitate_analitic%C4%83&action=edit&redlink=1


56 
 

47. Întocmeşte Registrul Jurnal şi Registrul Inventar în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 

48. Întocmeşte, trimestrial, ca anexă la situaţiile financiare, situaţia fluxurilor de trezorerie 

pentru activitatea proprie, precum şi centralizată pentru obţinerea vizei privind exactitatea 

încasărilor, plăţilor şi soldurilor conturilor de disponibilităţi; 

49. Înregistrează trimestrial în evidenţa contabilă cheltuielile unităţilor subordonate pentru 

obţinerea balanţei de verificare centralizatoare; 

50. Urmăreşte evidenţa creditelor bugetare deschise; 

51. Întocmeşte cererile şi notele de fundamentare privind virările de credite pentru bugetul 

propriu, începând cu trimestrul al III-lea, conform reglementărilor în vigoare; 

52. Organizează şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale conform prevederilor 

legale; 

53. Urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în conformitate cu 

prevederile legale; 

54. Întocmeşte, la termen, dările de seamă statistice din domeniul de activitate,  evidenţa 

operativă a biletelor de transport pentru persoanele cu handicap, facturi pentru servicii 

prestate de către Direcţia generală; 

55. Întocmeşte lunar borderourile, statele de plată recapitulaţia şi cupoanele aferente plăţii 

drepturilor băneşti prevăzute de lege pentru persoanele cu handicap şi răspunde de 

corectitudinea datelor; 

56. Procedează la reţinerea din indemnizaţii a sumelor încasate necuvenit şi a altor reţineri legale 

până la lichidarea sumelor datorate de beneficiari; 

57. Întocmeşte şi răspunde pentru propunerile de angajare ale cheltuielilor pentru plăţile 

efectuate pentru acordarea drepturilor legale ale persoanelor cu handicap; 

58. Asigură elaborarea şi redactarea proiectelor de hotărâri ale Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj şi dispoziţiile pentru reglementarea activităţilor care sunt 

de competenţa serviciului; 

59. Întocmeşte şi prezintă cu celeritate organelor de control , rapoartele solicitate împreună cu 

documentele contabile aferente ;  

60. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns;  

61. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

62. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuților ce-i revin; 

63. Colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul instituților publice specializate pentru 

protecția copilului din alte județe, precum și cu alte autorități și instituții în vederea rezolvării 

cazurilor complexe care implică competența alternativă teritorială sau colaborarea în 

domeniu; 

64. Operează documentele repartizate serviciului în programul ”Circuitul intern al 

documentelor-sistem informatic integrat pentru managementul circulației documentelor” – 

implememntat la nivelul instituției; 

65. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și 

răspunde pentru modul de îndelinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici; 

66. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

67.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire 

a acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

68. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

69. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera 

circulație a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind 

măsuri tehnice și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării 

legislației aplicabile în domeniu; 
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70. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor 

vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

71. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

ține evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

72.  Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat 

și organizează activitatea acestuia; 

73. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

74. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic     superior 

în domeniul său de activitate; 

 

5. SERVICIUL  ADMINISTRATIV, TEHNIC-APROVIZIONARE,  

REGISTRATURĂ ȘI COMUNICARE 

 

Art. 54. Serviciul Administrativ, Tehnic- Aprovizionare, Registratură și Comunicare are 

următoarele atribuții: 

1. Asigură gestionarea, conducerea evidenţei şi utilizarea corespunzătoare a imobilelor, 

instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în administrare; 

2. Ţinerea evidenței tehnico-operative la zi pe măsura producerii operaţiunilor de predare-

primire a valorilor materiale şi efectuarea acesteia numai pe baza documentelor justificative. 

3. Asigură ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor privind casarea, declasarea sau transmiterea 

bunurilor din administrarea sa la alte unităţi; 

4. Se preocupă de exploatarea şi întreţinerea mijloacelor auto din dotare, utilizarea lor raţională, 

răspunde de programul de deplasare a mijloacelor auto în teren (semnează, avizează situaţia 

centralizatoare săptămânală a deplasărilor în teren a mijloacelor auto, propusă de către 

serviciile de specialitate ale Direcţiei generale;  

5. Asigura aprovizionarea combustibililor necesari cu respectarea legislaţiei fiscale în domeniu; 

6. Încheie contractele privind furnizarea energiei electrice, apei, gazului şi a altor utilităţi şi 

servicii in colaborare cu biroul juridic, achiziţii publice, contractare servicii sociale; 

7. Urmăreşte gospodărirea raţională a rechizitelor şi a altor materiale de consum, în acest sens 

fiecare compartiment întocmeşte un necesar lunar semnat de şeful de compartiment; 

8. Urmărește  respectarea normelor  sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în 

unitățile de tip rezidențial și de zi  aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Cluj și dispune măsurile care se impun; 

9. Asigură informarea comunității; 

10. Asigură transparența decizională prin publicarea pe pagina de internet a Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj a tuturor documentelor din domeniile: 

financiar, investiții, achiziții și contracte cu respectarea prevederilor legale privind protecția 

datelor cu caracter personal; 

75. Răspunde de  primirea/înregistrarea, repartizarea, soluționarea și expedierea  răspunsurilor 

documentelor/petițiilor adresate  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj, precum și de corespondența specială; 

76. Corespondența adresată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

direct sau prin alte mijloace de comunicare respectiv poștă, mail, fax sau alte servicii de 

curierat, și corespondența care iese din  instituție  se înregistrează în programul ”Circuitul 

intern al documentelor-sistem informatic integrat pentru managementul circulației 

documentelor” – implememntat la nivelul instituției; 

77. Gestionează circulația documentelor prin registratura electronică; 

11. Gestionează procesul de transmitere a corespondenței instituției  prin intermediul serviciilor 

poștale și serviciilor  de curierat; 

12. Gestionează procesul de primire, înregistrare, soluționare și transmitere a răspunsurilor  

conform prevederilor legislative privind informațiile de interes public; 

13. Întocmeşte, prin centralizarea necesarului, referatul de aprovizionare cu materiale care nu 

sunt în stoc, referat care se aprobă de Directorul general şi se supune controlului financiar 

preventiv; 
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14. Asigură darea în consum a materialelor solicitate de compartimente, pe bază de bon de 

consum, bonuri care se supun controlului financiar preventiv, după care se vor înainta 

gestionarului pentru eliberare; 

15. Confirmă intrarea materialelor şi prestarea serviciilor prin întocmirea notelor de intrare-

recepţie, cu excepţia celor date în consum imediat (pentru valori mici) şi a prestărilor de 

servicii de care răspunde; 

16. Asigură efectuarea curăţeniei în incinta Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Cluj, întreţinerea căilor de acces, spaţiilor verzi, deszăpezirea acestora; 

17. Înaintează propuneri privind planul de investiţii şi reparaţii la imobile, instalaţii aferente şi 

celelalte mijloace fixe, urmăreşte realizarea acestor lucrări şi participă la recepţii; 

18. Asigură depozitarea şi conservarea materialelor, echipamentului şi a rechizitelor; 

19. Gestionează arhiva la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj, asigurând evidenţa, păstrarea, selecţionarea şi conservarea acesteia conform legii; 

20. Organizează arhiva la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Cluj, ţine legătura cu Direcţia Judeţeana a Arhivelor Naţionale, pentru încadrarea în normele 

legale existente cu privire la organizarea arhivei; 

21. Răspunde de folosirea/transmiterea documentelor din arhivă, de eliberarea copiilor, 

extraselor şi adeverinţelor din aceasta; 

22. Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventar, dosarele constituite în vederea 

arhivării; 

23. Răspunde de colectarea deşeurilor de hârtie şi ambalaje, pieselor de schimb, uleiuri uzate şi 

predarea acestora spre valorificare agenţilor economici specializaţi; 

24. Reglementează accesul publicului în sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj, organizarea pazei generale şi a permanenţei; 

25. Asigură rezolvarea cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, petiţiilor repartizate spre soluţionare, 

cu respectarea prevederilor legale şi a  termenului  de răspuns;  

26. Asigură arhivarea documentelor repartizate,  produse şi gestionate conform legii; 

27. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj în vederea îndeplinirii atribuților ce-i revin; 

28. Personalul din cadrul serviciului asigură confidențialitatea lucrărilor și informațiilor și 

răspunde pentru modul de îndelinire a sarcinilor în fața superiorilor ierarhici; 

29. Elaborează procedurile documentate, respectiv procedurile de sistem şi procedurile 

operaţionale, pentru procesele şi activităţile derulate în cadrul activității serviciului şi asigură 

aducerea la cunoştinţă personalului a acestora; 

30.  Respectă în cadrul activității procedurile documentate aprobate;  face propuneri de revizuire 

a acestora corespunzător  modificărilor care se impun; 

31. Asigură implemetarea Ordinului 600/2018 privind aprobarea Codului Controlui Intern 

Managerial al entităților publice și răspunde de ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Comisiei 

de Monitorizare la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, 

cu respectarea termenelor stabilite; 

32. Asigură implementarea și respectarea regulamentului UE/679/2016 privind protecția 

persoanelor  fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, libera 

circulație a acestor date și a legislației interne în vigoare, și formulează propuneri privind 

măsuri tehnice și organizatorice la nivelul serviciului în vederea garantării respectării 

legislației aplicabile în domeniu; 

33. Identifică nevoile de personal la nivelul serviciului; propune scoaterea la concurs a posturilor 

vacante sau temporar vacante în raport cu necesitățile serviciului; 

34. Participă la cursuri de formare profesională continuă, aprobate de către directorul general; 

ține evidența cursurilor de formare profesională la care a participat personalul din cadrul 

serviciului, formulează propuneri privind formarea profesională a acestora; 

35. Întocmește/modifică  fișele posturilor existente la nivelul serviciului pentru fiecare salariat și 

organizează activitatea acestuia; 

36. Asigură realizarea activităţii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul serviciului; 

37. Alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite  de către șeful ierarhic     superior în domeniul 

său de activitate; 
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CAPITOLUL  VII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 55. Controlul financiar şi de gestiune privind administrarea mijloacelor financiare şi a 

bunurilor din dotare, de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, se 

face de către Consiliul Judeţean Cluj, prin Serviciul Audit Intern. 

 Art. 56. Personalului  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj le 

sunt aplicabile dispoziţiile Codului Muncii, Statutului funcţionarului public, Contractului Colectiv 

de Muncă, respectiv Acordului Colectiv şi a altor acte normative care reglementează raporturile de 

muncă sau  raporturilor de serviciu în instituţiile publice, respectiv salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice. 

Art.57.  În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament se vor 

întocmi/reactualiza fișele de post ale personalului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj.  

Art. 58. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Cluj şi poate fi modificat şi completat, după caz, în funcţie de necesităţi, potrivit 

reglementărilor legale. 

          

 

Contrasemnează: 

     PREŞEDINTE,     SECRETAR AL JUDEŢULUI,   

                     Alin Tișe                                Simona Gaci  

 

 


