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HOTĂRÂREA NR.154 

din 30 septembrie 2020 

privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 25540/24.09.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.25584/24.09.2020, raportul 

Serviciului juridic nr.25625/24.09.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare avizul consultativ al Ministerului Muncii și Protecției Sociale 

nr.1549/DPSS/08.09.2020, 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, 

ale Hotărârii Guvernului nr.797/2017 nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului 

serviciilor sociale, a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 

și ale Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

În temeiul prevederilor art.173 alin (1) lit. „a”, coroborate cu cele ale alin.(2) lit. „c”, 

precum şi ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş și a serviciilor sociale furnizate, după cum urmează: 

1.1. Complexul de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara se 

reorganizează și va avea în structură următoarele servicii: 

          - Serviciul rezidențial - Modulul 1; 

          - Serviciul rezidențial - Modulul 2; 

          - Serviciul recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate.  

1.2. (1) ”Serviciul de sprijin pentru victimele violenței în familie, persoane vârstnice și 

persoane adulte aflate în nevoi” își schimbă denumirea în ”Serviciul de incluziune socială a 

persoanelor adulte”.  

       (2) În structura Serviciului de incluziune socială a persoanelor adulte se înființează 

Locuința protejată VENUS MUREȘ, pentru victimele violenței domestice. 

        (3) Serviciile sociale din structura Serviciului de incluziune socială a persoanelor 

adulte sunt : 

         - Centrul de tranzit Casa ADA  

         - Centrul de tranzit Casa ADI;  

         - Locuința protejată VENUS MUREȘ. 
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1.3. Structura de personal de la Serviciul de coordonare și administrare a caselor de tip 

familial și de la Complexul de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș se 

modifică astfel: se desființează un număr de 25 de posturi de supraveghetor de noapte, 

respectiv 4 posturi de îngrijitor și se înființează un număr de 29 de posturi de 

îngrijitor/instructor de educație, conform anexei 1. 

1.4. Se aprobă organigrama aparatului propriu și a serviciilor din structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, conform anexei 2. 

1.5. Se aprobă statul de funcții al aparatului propriu și al serviciilor din structura Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, conform anexei 3. 

1.6. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu și al 

serviciilor din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

conform anexei 4. 

Art.2. Se aprobă reducerea capacității unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu 

dizabilități din structura DGASPC Mureș, după cum urmeaza: 

- Centrul de Îngrijire și Asistență REGHIN – de la 60 la 50 de locuri; 

- Centrul de Îngrijire și Asistență LUNCA MUREȘULUI – de la 80 la 65 de locuri; 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică BRÂNCOVENEȘTI – de la 300 

la 280 de locuri. 

Art.3. Orice dispoziție contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Anexele nr.1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

   PREŞEDINTE                                                                                               Contrasemnează   

   Péter Ferenc                                                                                         SECRETAR GENERAL   

                                                                                                                            Paul Cosma   
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Nr.25540/24.09.2020                                                            Nr.31329/10.08.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind reorganizarea  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială 

 şi Protecţia Copilului Mureş 

 

În scopul creșterii calității serviciilor sociale, în perioada 2019 – 2020 au fost aprobate un 

număr mare de acte normative specifice, care fac necesară operarea unor modificări în 

structura organizatorică a aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Mureş, respectiv iniţierea proiectului de hotărâre privind reorganizarea  

Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

Dintre actele normative în cauză menționăm: 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul 

de protecţie specială,  

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.27/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.28/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestic; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 

persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi 

altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în 

comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale; 

- H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

- Ordinul nr.81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale organizate ca centre maternale; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi;  

Proiectul de hotărâre cuprinde în principal 3 categorii de modificări: 

1. Reorganizarea/înființarea/modificarea denumirii și atribuțiilor unor servicii din cadrul 

aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş; 

2. Reducerea capacității unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități 

din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

3. Generate de reorganizarea unor servicii sociale. 

http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=210946
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Reorganizarea/Înființarea/Modificarea denumirii și atribuțiilor unor servicii din cadrul 

aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

vizează: 

 Complexul de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara se va 

reorganiza cu următoarele componente:  

- Serviciul rezidențial - Modulul 1 și Serviciul rezidențial - Modulul 2, fiecare cu o 

capacitate de 15 locuri și 

- Serviciul recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate. 

Reorganizarea Serviciului Rezidențial este necesară și importantă pentru îndeplinirea 

misiunii de a asigura protecție copiilor cu dizabilități care au nevoie în continuare de 

măsură de protecție specială prin utilizarea resurselor existente, pentru a asigura 

implementarea standardelor minime de calitate obligatorii respectiv licențierea 

serviciilor sociale.  

 Modificarea denumirii Serviciului de sprijin pentru victimele violenței în familie, 

persoane vârstnice și persoane adulte aflate în nevoi, în Serviciul de incluziune socială 

a persoanelor adulte, care cuprinde în subordine: Locuința protejată - VENUS MUREȘ, 

Centrul de tranzit Casa ADA și Centrul de tranzit Casa ADI;   

Înființarea Locuinței protejate VENUS MUREȘ pentru victimele violenței domestice, 

este urmare a obligațiilor contractuale asumate prin proiectul POCU finanțat prin 

Contractul de finanțare 465/4/4/128038 „VENUS – Împreună pentru o viață în 

siguranță!”,  implementat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați. 

 Înființarea Biroului management de caz pentru adulți cu dizabilități și persoane 

vârstnice, prin modificarea denumirii și structurii Compartimentului management de 

caz pentru adulți cu dizabilități, care va avea în subordine Compartimentul pentru 

sprijinirea victimelor infracțiunilor;   

 La Complexul de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș și Serviciul 

de coordonare și administrare a caselor de tip familial, în scopul de a uniformiza 

structura de personal, de a eficientiza activitatea în interesul copiilor, precum și a 

asigura permanența în cadrul numărului de personal existent se propune modificarea 

statelor de funcții, fiecare dintre casele de tip familial urmând să funcționeze cu o 

structură de 4 posturi, formate din: instructor educaţie, respectiv îngrijitor.  

Posturile de supraveghetor noapte se vor desființa și se vor înființa posturi de 

instructor educație, respectiv îngrijitor. Personalul angajat în cadrul serviciilor mai sus 

menționate în funcțiile contractuale de supraveghetor noapte al căror posturi se 

desființează va putea fi reîncadrat, conform studiilor absolvite, în condițiile legii pe 

posturile de instructor educație, respectiv îngrijitor, nou înființate, după caz. 

2. Reducerea capacității unor centre -  capacitatea următoarelor centre rezidențiale 

pentru persoane adulte cu dizabilități din structura DGASPC Mureș se reduce, după cum 

urmează: 

- Centrul de Îngrijire și Asistență REGHIN – de la 60 la 50 de locuri; 

- Centrul de Îngrijire și Asistență LUNCA MUREȘULUI – de la 80 la 65 de locuri; 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică BRÎNCOVENEȘTI – de la 

300 la 280 de locuri. 
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Reducerea capacității acestor centre rezidențiale se datorează următoarelor: 

a) În locațiile în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență 

Reghin pot fi găzduite, cu respectarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi, stipulate în Ordinul nr. 82/2019, un număr maxim de 50 de 

persoane. Având in vedere faptul că, la această dată în centru sunt găzduiți 45 

de beneficiari, a fost solicitat și primit punctul de vedere de la ANDPDCA (cu 

nr.13135/SLA/LH/02.07.2020 înregistrat la DGASPC Mureș cu 

nr.28716/21.07.2020) potrivit căruia, centrul poate iniția demersurile de 

reorganizare potrivit Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidenţiale 

pentru persoanele adulte cu handicap aprobată prin Decizia Președintelui ANDP 

nr.877/2018. În acest sens, capacitatea centrului trebuie redusă la 50 de locuri; 

b) Etapelor cuprinse în planurile de restructurare avizate de ANPDCA pentru 

Centrul de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului si Centrul de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, întocmite in baza actului normativ 

mai sus amintit.  

Modificările generate de reorganizarea unor servicii sociale – înființarea, prin reorganizare 

a Centrului de Abilitare și Reabilitare Reghin (CABR Reghin) și a Centrelor de Abilitare și 

Reabilitare Ceauașu (CAbR Ceuașu de Câmpie) se regăsesc și ele în proiectul de hotărâre. 

Menționăm că, modificările propuse la organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş sunt făcute în limita posturilor 

existente/aprobate de autoritatea publică județeană pentru anul în curs - 2035 de posturi. 

În concordanță cu dispozițiile legale precum și cu modificările de structură propuse se supune 

aprobării și Regulamentele de organizare și funcționare ale aparatului propriu și ale serviciilor 

din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Precizăm că regulamentele au fost elaborate în baza prevederilor H.G. nr.797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 

ulterioare, a H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale și a Ordinului 

ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice 

minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu 

dizabilităţi. 

 

 

 

PREȘEDINTE                                                             DIRECTOR GENERAL 

Péter Ferenc                               Miklea Hajnal Katalin 
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Nr. 25584/24.09.2020 

Dosar : IX.B.1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind reorganizarea  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială  

şi Protecţia Copilului Mureş 

 

 

În perioada 2019 – 2020 au fost aprobate un număr mare de acte normative având ca scop 

creșterii calității serviciilor sociale. 

Dintre acestea menționăm: 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.26/2019 privind aprobarea 

Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate 

copiilor din sistemul de protecţie specială,  

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.27/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.28/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

prevenirii şi combaterii violenţei domestic; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor 

vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a 

copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a 

serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele 

sociale; 

- H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

- Ordinul nr.81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile 

sociale organizate ca centre maternale; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019 privind aprobarea 

standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi;  

Îmbunătățirea calității serviciilor sociale, respectiv obligațiile stabilite de dispozițiile legale 

în sarcina furnizorilor de servicii sociale fac necesară iniţierea unui proiect de hotărâre 

privind reorganizarea  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 

Față de structura organizatorică existentă, prin proiectul de hotărâre se propun 3  categorii 

de modificări: 

1. reorganizarea/înființarea/modificarea denumirii și atribuțiilor unor servicii din cadrul 

aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

http://192.168.2.34/oficiale/afis.php?f=210946
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2. Reducerea capacității unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

3. reorganizarea unor servicii sociale. 

Reorganizarea/Înființarea/Modificarea denumirii și atribuțiilor unor servicii din cadrul 

aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

vizează: 

 Complexul de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara se va 

reorganiza cu următoarele componente:  

- Serviciul rezidențial - Modulul 1 și Serviciul rezidențial - Modulul 2, fiecare cu o 

capacitate de 15 locuri și 

- Serviciul recuperare de zi pentru copilul cu dizabilităţi din comunitate. 

 modificarea denumirii Serviciului de sprijin pentru victimele violenței în familie, 

persoane vârstnice și persoane adulte aflate cu nevoi, în Serviciul de incluziune 

socială a persoanelor adulte, care cuprinde Locuința protejată - VENUS MUREȘ, nou 

înființată, Centrul de tranzit Casa ADA și Centrul de tranzit Casa ADI;   

 înființarea Biroului management de caz pentru adulți cu dizabilități și persoane 

vârstnice, prin modificarea denumirii și structurii Compartimentului management de 

caz pentru adulți cu dizabilități, care va avea în subordine Compartimentul pentru 

sprijinirea victimelor infracțiunilor;   

 la Complexul de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș și Serviciul 

de coordonare și administrare a caselor de tip familial, în scopul de a uniformiza 

structura de personal, de a eficientiza activitatea în interesul copiilor, precum și a 

asigura permanența în cadrul numărului de personal existent se propune modificarea 

statelor de funcții fiecare dintre casele de tip familial urmând să funcționeze cu o 

structură de 4 posturi, formate din: instructor educaţie, respectiv îngrijitor.  

Astfel, posturile de supraveghetor noapte se vor desființa și se vor înființa posturi de 

instructor educație, respectiv îngrijitor, detalierea posturilor desființate/înființate fiind 

prezentată în anexa 1 la proiectul de hotărâre. 

Personalul angajat în cadrul serviciilor mai sus menționate în funcțiile contractuale de 

supraveghetor noapte a căror posturi se desființează va putea fi reîncadrat, conform 

studiilor absolvite, în condițiile legii, pe posturile de instructor educație, respectiv 

îngrijitor, nou înființate, după caz. 

Reducerea capacității unor centre -  capacitatea următoarelor centre rezidențiale pentru 

persoane adulte cu dizabilități din structura DGASPC Mureș se reduce, după cum urmează: 

- Centrul de Îngrijire și Asistență REGHIN – de la 60 la 50 de locuri; 

- Centrul de Îngrijire și Asistență LUNCA MUREȘULUI – de la 80 la 65 de locuri; 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică BRÎNCOVENEȘTI – de la 300 la 280 

de locuri. 

Modificările generate de înființarea, prin reorganizare, a unor servicii sociale – înființarea 

Centrului de Abilitare și Reabilitare Reghin (CAbR Reghin) și a Centrelor de Abilitare și 

Reabilitare Ceauașu (CAbR Ceuașu de Câmpie) se regăsesc și ele în proiectul de hotărâre. 
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Menționăm că, modificările propuse la organigrama și statul de funcții ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş sunt făcute în limita posturilor 

existente/aprobate de autoritatea publică județeană pentru anul în curs - 2035 de posturi și 

au fost avizate de Ministerul Muncii sub nr.1549/DPSS/08.09.2020. 

În concordanță cu dispozițiile legale precum și cu modificările de structură propuse se supun 

aprobării și Regulamentele de organizare și funcționare ale aparatului propriu și ale 

serviciilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Regulamentele au fost elaborate în baza prevederilor H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială 

şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 

867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, a regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare a serviciilor sociale și a Ordinului ministrului muncii și justiției 

sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii 

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare Referatul de aprobare 

nr.25540/24.09.2020 privind reorganizarea  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea 

spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Elena Popa/ 2ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.25540/24.09.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția  Copilului  Mureș  și  raportul   de   specialitate  al   Serviciului  Resurse Umane 

nr.25584/24.09.2020,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii autorităţii 

deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 

prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente o serie de acte normative adoptate în perioada 2019-

2020, care au ca scop creșterea calității serviciilor sociale, și anume: 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.26/2019 privind aprobarea Standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul 

de protecţie specială;  

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.27/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.28/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii şi combaterii 

violenţei domestic; 

- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 

persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor 

categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi  a  serviciilor  acordate  în  

comunitate,  serviciilor  acordate  în  sistem  integrat  şi cantinele sociale; 

-  H.G. nr.426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale; 

-  Ordinul  nr.81/2019  privind  aprobarea  standardelor  minime  de  calitate  pentru 

serviciile sociale organizate ca centre maternale; 
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- Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi. 

În vederea implementării dispozițiilor actelor normative enumerate mai sus, este necesară 

reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Față de structura organizatorică existentă, prin proiectul de hotărâre se propun 3 categorii 

de modificări: 

1. Reorganizarea înființarea/modificarea denumirii și atribuțiilor unor servicii din cadrul 

aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

după cum urmează: 

- Complexul de Servicii pentru Copilul cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara se va 

reorganiza în Serviciul rezidențial - Modulul 1 și Serviciul rezidențial - Modulul 2, fiecare cu 

o capacitate de 15 locuri, precum și în Serviciul recuperare de zi pentru copilul cu 

dizabilităţi din comunitate; 

- Denumirea Serviciului de sprijin pentru victimele violenței în familie, persoane vârstnice 

și persoane adulte aflate în nevoi se va modifica în Serviciul de incluziune socială a 

persoanelor adulte, care cuprinde în subordine Locuința protejată - VENUS MUREȘ, Centrul 

de tranzit Casa ADA și Centrul de tranzit Casa ADI;   

- Se înființează Biroul management de caz pentru adulți cu dizabilități și persoane 

vârstnice, prin modificarea denumirii și structurii Compartimentului management de caz 

pentru adulți cu dizabilități, care va avea în subordine Compartimentul pentru sprijinirea 

victimelor infracțiunilor;  

- La Complexul de case de tip familial Sâncraiu de Mureș, Sântana de Mureș și Serviciul de 

coordonare și administrare a caselor de tip familial, pentru a uniformiza structura de 

personal și a eficientiza activitatea în interesul copiilor, precum și pentru a asigura 

permanența în cadrul numărului de personal existent se propune modificarea statelor de 

funcții fiecare dintre casele de tip familial urmând să funcționeze cu o structură de 4 

posturi, formate din: instructor educaţie, respectiv îngrijitor. 

De asemenea, se vor desființa posturile de supraveghetor noapte și se vor înființa posturi 

de instructor educație, respectiv îngrijitor. 

Personalul angajat în cadrul serviciilor mai sus menționate în funcțiile contractuale de 

supraveghetor noapte a căror posturi se desființează va putea fi reîncadrat, conform 

studiilor absolvite, în condițiile legii, pe posturile de instructor educație, respectiv 

îngrijitor, nou înființate, după caz. 

2. Reducerea capacității unor centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din 

structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, astfel: 

- Centrul de Îngrijire și Asistență REGHIN – de la 60 la 50 de locuri; 

- Centrul de Îngrijire și Asistență LUNCA MUREȘULUI – de la 80 la 65 de locuri; 

- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică BRÎNCOVENEȘTI – de la 300 la 280 

de locuri. 

3. Modificările generate de înființarea, prin reorganizare, a unor servicii sociale, prin 

înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Reghin (CAbR Reghin) și a Centrelor de 

Abilitare și Reabilitare Ceuașu (CAbR Ceuașu de Câmpie). 
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Menționăm că, modificările propuse la organigrama și statul de funcții ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş sunt făcute în limita numărului 

de 2035 de posturi existente, astfel cum au fost aprobate de autoritatea publică județeană 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.63/2019. 

Având în vedere modificările de structură arătate se supune aprobării și  Regulamentul de 

organizare și funcționare al aparatului propriu și al serviciilor din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Precizăm că, Regulamentul a fost elaborat cu respectarea prevederilor H.G. nr.797/2017 

pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 

de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 

ulterioare, ale H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, a 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, precum și ale 

Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilităţi. 

În considerarea prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr.797/2017, prin avizul 

consultativ nr.11/08.09.2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a avizat favorabil 

structura organizatorică și numărul de personal aferente Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„a” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul județean are atribuţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de interes judeţean, iar potrivit alin. (2) lit. „c”, acesta are competența de a 

aproba regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama, statul de funcţii ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.  

De asemenea, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, consiliul județean are atribuții 

privind gestionarea serviciilor publice din subordine, iar potrivit alin.(5) lit.„b”, acesta are 

competența de a asigura serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială.  

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art.81-82, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
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