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        JUDEŢUL MUREŞ 
    CONSILIUL JUDEŢEAN          

         
 

 

 HOTĂRÂREA  NR._____ 
din 29 februarie 2012 

 
privind modificarea structurii organizatorice,  

a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
 
 

 
 Consiliul Judeţean Mureş, 
 Analizând Expunerea de motive nr. 24.895/20.02.2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de 
funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, Hotărârea Colegiului Director nr.1/17.11.2011, Avizul 
nr.27.476/20.12.2011 al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi Avizul 
nr.1622743/20.II.2012 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, avizul comisiilor de 

specialitate, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 r(2) privind Statutul funcţionarilor 
publici,  

 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.”a” şi alin.(2) lit.”b” şi, respectiv, ale art.97 alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

  
hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Structurii organizatorice, Statului de funcţii şi  
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş, sens în care acestea vor avea conţinutul conform anexelor 1, 2 şi 3 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. De executarea prezentei răspunde Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş. 
 
 

  
         PREŞEDINTE                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

      SECRETAR 

     Lokodi Edita Emöke                                                             
                                                                                     Aurelian Paul Cosma 
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 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI  

 
 

540081, Tg. Mureş, str. Trebely, nr. 7, Tel: 0265-213512, 0265-211699, Fax: 0265-211561, 

 E- mail. office@dgaspcmures.ro,  www.dgaspcmures.ro 
 

                                        Nr.24.895/20.02.2012 

      

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 
privind aprobarea modificării structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a  

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Generală  
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.103/2010, directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş, supune spre aprobare Consiliului Judeţean Mureş, structura organizatorică, statul de funcţii şi 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

Iniţierea proiectului de hotărâre se datorează apariţiei unor reglementări legale noi, astfel: 
-  Hotărârea Guvernului nr.967/2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 

1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare ale Direcţiei generale de 
asistenta sociala si protectia copilului; 

- Hotărârea Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile 
sociale; 

- Hotărârea Guvernului nr.1084/2010 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare şi functionare ale 
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului; 

- Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş, în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie 2008 – 2011, aprobată prin 
Hotărârea nr.49/2008; 

- Convenţia de colaborare din 21.07.2010, încheiat între DGASPC Mureş şi Fundaţia Hope and 
Homes for Children România, în sensul înfiinţării a două case de tip familial: în comuna Râciu                
(str. Şincai nr.24), respectiv Sângeorgiu de Pădure (str. Gării nr.22); 

- Contractul de finanţare nr.2287/06.10.2011, privind proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare 
clădire pentru înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Luduş”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.96/2006, s-au aprobat organigrama şi statul de 

funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, cu un număr total de 1744 

de posturi.  
În prezent în cadrul aparatului propriu al direcţiei sunt 109 funcţii publice, care au fost aprobate  

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.50/29.04.2009, din care 13 funcţii publice de conducere şi              
96 funcţii publice de execuţie şi un număr de 1635 posturi contractuale, din care 31 funcţii de conducere. 

Conform prevederilor art.4 din Hotărârea Guvernului nr.1084/2010 pentru modificarea si 
completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul -
cadru, de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului,                                   

se modifică structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
în urma reorganizării, prin unificarea Direcţiei de protecţie a copilului şi Direcţia de asistenta socială, sub 
coordonarea unui director general adjunct. Postul vacant de director general adjunct la Direcţia de 
asistenţă socială se va desfiinţa. 

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Mureş va avea in componenta                      
2 direcţii şi anume:  
I .Directia de asistenţă socială şi protecţia copilului având în componenţă următoarele servicii:  

 Serviciul de îngrijire de tip familial a copilului; 
 Serviciul de asistenţă maternală profesionistă;  

- Asistenţi maternali profesionişti ; 
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 Serviciul management de caz, serviciu nou înfiinţat, prin desfiinţarea Serviciului îngrijire de tip 

rezidenţial a copilului; 
 Secretariatul Comisiei pentru protecţia copilului; 
 Serviciul de evaluare complexă a copilului; 
 Echipa mobilă de recuperare a copiilor cu dizabilităţi; 
 Compartimentul management de caz pentru adulţi şi asistenţă persoane vârstnice – compartiment 

nou înfiinţat prin desfiinţarea Compartimentului de îngrijire de tip rezidenţial a persoanelor adulte 
cu handicap; 

 Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, va fi birou în urma reorganizării şi 
reducerii a două posturi vacante; 

 Secretariatul comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
 Serviciul pentru prevenirea marginalizării sociale, care cuprinde în structură: Compartimentul 

violenţă în familie, Centrul de tranzit « ADA şi ADI » şi  Centrul de sprijin social pentru 
comunităţile de Romi;  

 Serviciul de evidenţă, plată şi prestaţii sociale – serviciu nou înfiinţat prin desfiinţarea Serviciului 
de îngrijire de tip familial pentru persoane adulte cu handicap;  

 Serviciul de interventie în regim de urgenţă abuz, neglijare, trafic, migrare, telefonul copilului – 
Centrul de zi pentru copilul exploatat economic; 

 Centrul maternal Materna; 
 Centre rezidenţiale pt. copii cu deficienţe neuropsihiatrice (CRCDN), ce asigură conducerea 

metodologică a 9 case din Tg. Mureş şi Ceuaşu de Câmpie şi a Serviciului rezidenţial de îngrijire 
şi asistenţă medico – socială „Speranţa”. 

Serviciul rezidential de îngrijire şi asistenţă medico-socială „Speranţa” va fi un serviciu rezidenţial în 
Tîrgu Mureş, Bd. 1848 nr.24, sub coordonarea şefului Centrelor rezidenţiale pentru copii cu deficienţe 
neuropsihiatrice Tg. Mureş şi Ceuaşu de Câmpie şi va avea o capacitate de 6 locuri pentru copiii cu 
handicap grav, cu dependenţă de îngrijiri medicale specializate, cu vârsta între 0-3 ani. 

Centrele rezidenţiale pt. copii cu deficienţe neuropsihiatrice (CRCDN) se vor reorganiza, în sensul 
că, vor funcţiona cu un număr de 135 de posturi, din totalul de 167 posturi, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 

Astfel din numărul total de 167 de posturi vor fi desfiinţate un număr de 32 de posturi (din care 20 
posturi vacante), astfel: 14 – îngrijitor curăţenie; 2 -  supraveghetor noapte; 2 -  asistent medical; 5  - 
instructor educaţie; 5  - muncitor; 1 – kinetoterapeut; 1 – psiholog; 1 -  medic; 1 -  administrator.  
 Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial se va reorganiza, în sensul 

înfiinţării a încă două case de tip familial: în comuna Râciu (str. Şincai nr.24), respectiv Sângeorgiu de 
Pădure (str. Gării nr.22), având la bază Convenţia de colaborare din 21.07.2010, încheiat între DGASPC 
Mureş şi Fundaţia Hope and Homes Children România din Baia Mare.   

Astfel Serviciul de coordonare şi administrare a caselor de tip familial va asigura conducerea 
metodologică a unui număr de 14 case de tip familial din: Bălăuşeri, Câmpeniţa, Miercurea Nirajului –  3 
case; Sărmaşu – 2 case; Şincai, Târnăveni – 3 case, Zau de Câmpie, Râciu şi Sângeorgiu de Pădure. 

În cadrul serviciilor nou create - Râciu şi Sângeorgiu de Pădure - se vor asigura servicii de 
protecţia copilului pentru 24 de beneficiari, cu vârste între 9-23 ani, ocrotiţi în prezent în cadrul Centrului 
de plasament Zau de Câmpie.  

Această alternativă familială pentru copii şi tineri, care necesită în continuare o măsură de 
protecţie specială, are la bază Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Mureş, în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie 2008 
– 2011, aprobată prin Hotărârea nr.49/2008. 
 Centrul de plasament Zau de Câmpie; 

În cadrul demersurilor legale pentru închiderea Centrului de plasament Zau de Câmpie,                      
s-a redus numărul copiilor ocrotiţi prin reintegrarea în familie, încetarea măsurii de plasament, ca efect al 
Legii nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, respectiv înlocuirea măsurii în 
cadrul altor servicii de protecţia copilului în funcţie de nevoile copiilor sau tinerilor. 

Astfel din totalul de 40 posturi, vor fi reduse un număr de 24 de posturi şi anume: 1 – asistent 
social; 1 – asistent medical; 1-   infirmier; 1 – contabil; 1 – magaziner; 1 – referent de specialitate; 5 – 
muncitori ; 2 – paznici ; 2 -  îngrijitori curăţenie; 4 – supraveghetori noapte ; 5 – educatori. 

 
 
 

 



Centrul de plasament Zau de Câmpie îşi va  desfăşura activitatea cu un număr de 16 angajaţi, 
până la organizarea activităţii celor două case de tip familial, Râciu şi Sângeorgiu de Pădure, fiind urmată 
de închiderea Centrului de plasament Zau de Câmpie.  
 Complex de case de tip familial Sâncraiu de Mureş, Sântana de Mureş (12 case de tip familial); 
 Complex de case de tip familial Reghin, Petelea (9 case de tip familial); 
 Complex de servicii pt.copilul cu deficienţe neuropsihiatrice Sighişoara: 

Complex de servicii pt.copilul cu deficienţe neuropsihiatrice Sighişoara se va reorganiza, în sensul 
că, va funcţiona cu un număr de 60 de posturi, din totalul de 87 posturi, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 

Astfel din numărul total de 87 de posturi vor fi desfiinţate un număr de 27 de posturi vacante. 
 Centre de îngrijire şi asistenţă Reghin, Căpuşu de Câmpie, Sighişoara, Lunca Mureşului, Glodeni; 
 Centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brîncoveneşti, Călugăreni, Reghin, Luduş; 

Potrivit prevederilor art. 51 alin.(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi Contractului de finanţare nr.2287/06.10.2011, privind 
proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare clădire pentru înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică Luduş”, se va înfiinţa Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş, ca 
instituţie de asistenţă socială fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş.  

Necesitatea înfiinţării unui nou serviciu social tip rezidenţial pentru persoane cu deficienţe 
neuropsihiatrice, se datorează numărului mare de beneficiari de acest tip care se află în listele de 
aşteptare ale DGASPC Mureş, în.sistemul de protecţie a copilului care împlinesc 18 ani, din alte centre 
neuropsihiatrice.  

Pentru înfiinţarea noului centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică se va folosi 
patrimoniul rămas în urma închiderii Centrului de plasament Luduş.  

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt un număr de 108 persoane cu dizabilităţi psihice şi 
neuropsihice, deopotrivă femei şi bărbaţi, posesoare de Certificat de încadrare în grad de handicap 
eliberate de Comisia de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, persoane cu dizabilităţi care vor fi admise în noile spaţii de 
cazare.  

Structura Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Luduş, va cuprinde un număr 
de 74 de posturi, conform Hotărârii Guvernului nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
serviciile sociale. 

Totodată precizăm faptul că, centrele de îngrijire asistenţă şi centrele de recuperare şi reabilitare 
neuropsihiatrică au fost reorganizate, în sensul respectării prevederilor legale mai sus menţionate. 
II. Direcţia Economică va avea în componenta următoarele servicii: 
 Serviciul financiar – contabil  
 Compartimentul salarizare; 
 Compartimentul investiţii, achiziţii publice, 
 Biroul tehnic şi administrarea patrimoniului, 
 Serviciul administrativ, PSI şi Protecţia muncii  

III. Servicii comune: 

 Serviciul juridic, contencios;  
 Serviciul resurse umane va deveni birou, în urma desfiinţării a unui număr de 2 funcţii publice; 
 Compartimentul adopţii şi postadopţii;  
 Compartimentul audit public intern; 
 Serviciul monitorizare şi strategii, relaţii cu publicul va avea denumirea de Serviciul monitorizare, 

servicii sociale, strategii, calitatea serviciilor sociale şi relatii cu publicul;  
 Compartimentul programe proiecte. 
În urma reorganizării activităţii şi a personalului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş, va funcţiona cu un număr total de 1708 de posturi, din care 100 funcţii publice. 
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş.  

Director General, 

SCHMIDT Lorand 


