
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA      
                                                                                                           PROIECT          

 HOTĂRÂREA NR.____ 
privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova şi 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 10.02.2022; 
 Având în vedere referatul de aprobare nr.24679/2022, raportul nr.25582/2022 
întocmit de Serviciul Resurse Umane și raportul de avizare nr.26130/2022 întocmit de 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se 
propune reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova şi aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, privind Codul 
Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr.292/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată 
şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010, Ordonanţei 
Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Hotărârii Guvernului României 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; 
 În temeiul art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.c, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.518 şi nr.519 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială Craiova. 
Art.2. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență 

Socială Craiova, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre şi, pe cale de consecinţă, îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art.3.  Pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, modificările 
în structura organizatorică dispuse prin prezenta hotărâre vor fi duse la 
îndeplinire, în termen de minimum 30 de zile de la data adoptării. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
         INIŢIATOR,   AVIZAT, 
            PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 

      Lia-Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr.24679/02.02.2022 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre referitor la reorganizarea  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, aprobarea organigramei 

și statului de funcţii  
 
 
 

 
 Având în vedere: 

 

 Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova nr.4333/31.01.2022, înregistrată la 

Consiliul Local sub nr. 10/31.01.2022; 

 Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Hotărârea 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;  

 Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2019, prin care a fost aprobată 

reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială Craiova, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 

 propunem promovarea proiectului de hotarâre privind:  

 

 reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova și aprobarea organigramei și 

statului de funcţii și, pe cale de consecință, încetarea efectelor H.C.L. nr. 522/2019, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

PRIMAR, 
LIA-OLGUȚA VASILESCU 

  
 
 
 
 

                                                                                                             Întocmit, 
                                                                                                   Şef  Serviciu, 

                                                                                                            FLOREA CAMELIA NICOLETA 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

SERVICIUL RESURSE UMANE 

Nr. 25582/03.02.2022 

 

 

 

RAPORT 

privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  Craiova 

 şi aprobarea organigramei şi statului de funcţii  

 

 

 

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. c din Ordonanţa de 

urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local exercită următoarele categorii de 

atribuţii: atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 

interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local și  aprobă, în condiţiile legii, la 

propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor 

autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de 

interes local şi statul de funcţii al acestora;   

           Direcția Generală de Asistență Socială Craiova este instituție publică specializată în 

administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu personalitate 

juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova, cu scopul de a 

asigura  în profil teritorial realizarea măsurilor de asistenţă socială prevăzute de lege în domeniul 

protecţiei copilului şi familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 

handicap, precum şi a oricăror altor persoane aflate în nevoie sau în situaţii de marginalizare şi 

excludere socială, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile Legii 292/2011 

privind Asistenţa Socială,  cu modificările şi completările ulterioare. 

          Asistenţa socială, componenta a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde 

serviciile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru 

asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi 

incluziune socială 
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Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova constă în aplicarea la nivel local 

a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 

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

în nevoie socială, domiciliate sau cu reședința stabilită pe raza municipiului Craiova, prin 

acordarea beneficiilor sociale şi furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor 

identificate. 

            Realizarea misiunii va fi posibilă prin folosirea eficientă a resurselor interne existente, 

prin conlucrarea cu alţi factori sociali şi instituţii publice, prin valorificarea oportunităţilor oferite 

de organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul social, cu respectarea legislaţiei 

specifice administraţiei publice locale, precum şi a legislaţiei în domeniul propriu de activitate 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016 cu modificările şi 

completările ulterioare s-a aprobat înfiinţarea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 

Municipiului Craiova, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local 

al municipiului Craiova. În anul 2018, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 159/2018, s-a aprobat schimbarea denumirii Direcției Publice Comunitare de Asistență 

Socială a Municipiului Craiova în Direcția de Asistență Socială Craiova. 

 Direcţia de Asistenţă Socială Craiova funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 

asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului 

nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare şi 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.  

Prin Hotărârea nr. 522/2019 a Consiliului Local al Municipiului Craiova cu modificările şi 

completările ulterioare a fost aprobată reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, a fost aprobată organigrama şi statului de funcţii 

ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, precum şi preluarea personalului care îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice din 

structura Serviciului Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe. 

       Prin adresa cu nr.4333/31.01.2022, înregistrată la instituţia noastră sub nr.10/31.01.2022, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova a înaintat nota de fundamentare cu privire la 

reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  Craiova şi aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii. 

           Conform notei de fundamentare nr. 4313/31.01.2022,  în prezent, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială Craiova are în cadrul aparatului propriu un număr de 120 posturi, dintre care 10 

funcţii publice de conducere, 69 funcţii publice de execuţie, 1 funcţie contractuală de conducere 
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şi 40 funcţii contractuale de execuție. 

      Raportat la structura actuală a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova se 

propun următoarele modificări: 

 

I. De structură: 

1. Desființarea următoarelor servicii/birouri: 

- Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali cu 1 post de conducere de 

şef serviciu şi 8 posturi de execuţie, având în componenţă două compartimente:  

a) Compartimentul Resurse Umane și Juridic, cu 3 posturi de execuție;  

b) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali, cu 5 posturi de execuție;  

- Serviciul Management Documente, Relaţii publice şi Informatică, cu 1 post de conducere de şef 

serviciu și 8 posturi de execuție; 

- Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile 

și Fundațiile, cu 1 post de conducere de şef serviciu şi 7 posturi de execuţie, având în componenţă 

două compartimente:  

a) Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG, cu 5 posturi de 

execuție;  

b) Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și 

Incluziune Socială cu 2 posturi de execuție;  

- Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, cu 1 post de conducere de şef serviciu 

şi 15 posturi de execuţie;  

- Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei cu 1 post de conducere de şef serviciu şi 11 posturi de 

execuţie, având în componenţă două compartimente:  

a) Compartimentul Protecţia Copilului, cu 8 posturi de execuție;  

b) Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea 

Copilului cu 3 posturi de execuție;  

- Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare 

Socială, cu 1 post de conducere de șef birou și 10 posturi de execuție. 

 

2. Înființarea următoarelor compartimente: 

- Compartimentul Juridic și Contencios, cu 2 posturi de execuție de consilier juridic, clasa 

I, grad profesional superior, respectiv consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, 

preluate din cadrul Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali- 

Compartimentul Resurse Umane și Juridic; 
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- Compartimentul Resurse Umane și Monitorizare Asistenți Personali, cu 6 posturi de 

execuție, preluate astfel: 

* din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali- 

Compartimentul Resurse Umane și Juridic-1 post de inspector, clasa I, grad profesional 

superior; 

* din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali- 

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali- toate cele 5 posturi de execuție; 

- Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informatică, cu 7 posturi de execuție, preluate din 

cadrul Serviciului Management Documente, Relaţii publice şi Informatică; 

- Compartimentul Strategii, Elaborare și Implementare Proiecte în Domeniul Asistenței 

Sociale, cu 6 posturi de execuție, preluate astfel: 

* din cadrul Serviciului Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și 

Relația cu Asociațiile și Fundațiile- Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu 

ONG- toate cele 5 posturi de execuție; 

* din cadrul Serviciului Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și 

Relația cu Asociațiile și Fundațiile- Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori 

Asistență Socială și Incluziune Socială- 1 post de execuție de inspector, clasa I, grad profesional 

principal; 

3. Reorganizarea Serviciului Buget-Contabilitate într-o nouă structură cu denumirea 

Serviciul Economico-Financiar și Administrativ, structură constituită prin preluarea 

Compartimentului Administrativ, cu 1 post de conducere și 12 posturi de execuție, 

noua structura fiind compusă din 2 compartimente, respectiv: 

- Compartimentul Buget Contabilitate, cu 8 posturi de execuție, preluate din cadrul 

Serviciului Buget-Contabilitate; 

- Compartimentul Adminstrativ, cu 4 posturi de execuție. 

 

4. Înființarea Serviciului Protecție Socială, cu 1 post de conducere și 35 posturi de 

execuție, compus din 3 compartimente, respectiv: 

- Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială, cu 15 posturi de execuție, preluate din 

cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială; 

- Compartimentul Protecția Copilului și Familiei, cu 11 posturi de execuție, preluate din 

cadrul Serviciului Protecţia Copilului şi Familiei-Compartimentul Protecţia Copilului, 

respectiv Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru 

Îngrijirea Copilului;  
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- Compartimentul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități, cu 9 posturi de 

execuție, preluate din cadrul Biroului Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu 

Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială. 

 

5. Reorganizarea Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice, într-o nouă 

structură cu denumirea Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor 

fără Adăpost, cu 1 post de conducere şi 35 posturi de execuţie, structură constituită prin 

înființarea unui nou compartiment, Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire 

Marginalizare Socială, astfel: 

a) Compartimentul Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice cu 26 posturi de 

execuție;  

b) Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice cu 2 posturi de 

execuție; 

c) Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială, cu 7 posturi 

de execuție. 

 

II. Privind funcțiile publice: 

 

1. Conducerea instituției va fi asigurată de director general, care va fi ajutat de un singur 

director general adjunct, care va coordona compartimentele care asigură partea de 

acordare și administrare a beneficiilor și serviciilor sociale în cadrul instituției. 

 

2. Se reduc următoarele funcții publice de conducere: 

- Director executiv adjunct-2 posturi; 

- Șef serviciu-Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali-1 post, 

funcție publică vacantă; 

- Șef serviciu- Serviciul Management Documente, Relaţii publice şi Informatică-1 post, 

funcție publică vacantă; 

- Șef serviciu- Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și 

Relația cu Asociațiile și Fundațiile, 1 post; 

- Șef serviciu- Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, 1 post;  

- Șef serviciu- Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei, 1 post; 

- Șef birou- Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire 

Marginalizare Socială, 1 post. 
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3. Se înființează următoarele funcții publice de conducere: 

- Director general adjunct, 1 post; 

- Șef serviciu- Serviciul Protecție Socială, 1 post. 

 

4. Se reduc următoarele funcții publice de execuție: 

- Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului 

Achiziții Publice, 1 post-post vacant; 

- Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Management 

Documente, Relaţii publice şi Informatică, 1 post-post vacant; 

- Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Strategii, Programe și 

Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile-

Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și 

Incluziune Socială, 1 post. Atribuțiile postului se regăsesc în cadrul Compartimentului 

Resurse Umane și Monitorizare Asistenți Personali, compartiment nou înființat, urmând 

ca funcționarul public să fie numit ca urmare a reorganizării în funcția publică vacantă  de 

inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Resurse Umane și 

Monitorizare Asistenți Personali. 

 

5. Se transformă postul vacant de Referent de specialitate, clasa II, grad profesional 

superior din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, în 

postul de Inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Protecție 

Socială-Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială. 

 

III. Privind funcțiile contractuale: 

 

1. Se transformă următoarele funcții contractuale de execuție vacante: 

- Îngrijitor la domiciliu în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor 

Vârstnice, Compartimentul îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice- 5 posturi, se 

transformă în:  

* 2 posturi de asistent social practicant, care vor fi repartizate în cadrul următoarelor 

compartimente:  

- Compartimentul Protecția Copilului și Familiei, 1 post; 

- Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială, 1 post. 

* 3 posturi de îngrijitor, care vor fi repartizate în cadrul Compartimentului Persoane fără 

Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială. 
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- Șofer în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice, 

Compartimentul îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, 1 post, se transformă în 

asistent medical, care va fi repartizat în cadrul compartimentului nou înființat, respectiv 

Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială din cadrul 

Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor fără Adăpost. 

  

2. Următoarele posturi vor fi mutate în cadrul compartimentului nou înființat, respectiv 

Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială din cadrul 

Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor fără 

Adăpost: 

- Psiholog practicant din cadrul Compartimentului Protecţia Copilului-Serviciul Protecţia 

Copilului şi Familiei; 

- Mediator sanitar din cadrul Biroului Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu 

Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială. 

 

În urma reorganizării, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova va avea în cadrul 

aparatului propriu un număr de 111 posturi, dintre care 4 funcţii publice de conducere, 66 

funcţii publice de execuţie, 1 funcţie contractuală de conducere şi 40 funcţii contractuale de 

execuție, având următoarea structură:  

1. Director general, 1 post de conducere;  

2. Director general adjunct, 1 post de conducere; 

3. Compartimentul Juridic și Contencios, cu 2 posturi de execuție; 

4. Compartimentul Resurse Umane și Monitorizare Asistenți Personali, cu 6 posturi de 

execuție; 

5. Compartimentul Control Intern, cu un post de execuție;  

6. Compartimentul Achiziții Publice, cu 2 posturi de execuție; 

7. Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informatică, cu 7 posturi de execuție; 

8. Compartimentul Strategii, Elaborare și Implementare Proiecte în Domeniul Asistenței 

Sociale, cu 6 posturi de execuție; 

9. Serviciul Economico-Financiar și Administrativ,, cu 1 post de conducere și 12 posturi 

de execuție, compus din 2 compartimente: 

- Compartimentul Buget Contabilitate, cu 8 posturi de execuție; 

- Compartimentul Adminstrativ, cu 4 posturi de execuție. 

10. Serviciului Protecție Socială, cu 1 post de conducere și 35 posturi de execuție, compus 

din 3 compartimente: 
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- Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială, cu 15 posturi de execuție; 

- Compartimentul Protecția Copilului și Familiei, cu 11 posturi de execuție; 

- Compartimentul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități, cu 9 posturi de 

execuție. 

11. Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor fără 

Adăpost, cu 1 post de conducere şi 35 posturi de execuţie, compus din 3 compartimente: 

- Compartimentul Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice cu 26 posturi de execuție;  

- Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice cu 2 posturi de 

execuție; 

- Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială, cu 7 posturi 

de execuție. 

          Directia Generală de Asistenţă Socială Craiova a motivat  oportunitatea acestor modificări 

în sensul că raportat la prevederile Standardului 4 din Anexa la Ordinul nr. 600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, ”structura organizatorică 

trebuie stabilită în concordanţă cu misiunea şi cu scopul entităţii, astfel încât să sprijine procesul 

decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităţilor şi să servească realizării în condiţii de 

eficienţă, eficacitate şi economicitate a obiectivelor stabilite”, precum și la prevederile 

Standardului 12, ”conducerea entităţii publice stabileşte fluxuri şi canale de comunicare care să 

asigure transmiterea eficace a datelor, informaţiilor şi deciziilor necesare desfăşurării proceselor 

entităţii”, ” Sistemul de comunicare trebuie să fie flexibil şi rapid, atât în interiorul entităţii 

publice, cât şi între aceasta şi mediul extern, şi să servească scopurilor utilizatorilor”, a constatat 

un număr mare al compartimentelor organizate sub formă de servicii și implicit un număr mare al 

funcțiilor de conducere care privesc activitatea de registratură, resurse umane, strategii, programe 

și proiecte, servicii și beneficii sociale și un număr mic al funcțiilor de execuție specifice 

asistenței sociale, așa cum sunt prevăzute de Hotărârea 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 şi completările ulterioare și de    

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

         Totodată, coordonarea structurilor funcționale care asigură partea de acordare și 

administrare a beneficiilor și serviciilor sociale în cadrul instituției este divizată între cei doi 

directori executivi adjuncți și 3 șefi de serviciu/birou, astfel încât nu se asigură un flux eficient al 

informaţiilor, care trebuie să beneficieze de o circulaţie rapidă, în toate sensurile, inclusiv în şi 

din exterior, să necesite cheltuieli reduse, prin evitarea paralelismelor, adică a circulaţiei 

simultane a aceloraşi informaţii pe canale diferite sau de mai multe ori pe acelaşi canal.   
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De asemenea Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal prevede la art. 11 alin. (5) din Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale 

municipiilor şi oraşelor,  încadrarea cu prioritate, a asistenţilor sociali, cu respectarea raportului 

de un asistent social la maximum 300 de beneficiari.  

          Totodată Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevede la art. 58 alin. (1) ”Autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea 

înfiinţării, organizării şi administrării serviciilor sociale pentru persoanele fără adăpost”, iar la art. 

59 alin. (1) litera c) ”Serviciile sociale adresate persoanelor care trăiesc în stradă pot fi organizate 

ca: centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată. 

          Astfel,  prin reducerea posturilor de conducere și de execuție se realizează anual o 

economie la buget în sumă de aproximativ 1.182 mii lei, economie care poate fi utilizată pentru 

extinderea serviciilor acordate persoanelor defavorizate, fără adăpost, victimelor violenței 

domestice și altor categorii de persoane aflate în situații de risc social, cu realizarea în condiţii de 

eficienţă, eficacitate şi economicitate a obiectivelor stabilite.  

           Referitor la modificările făcute asupra structurii organizatorice s-a avut în vedere 

respectarea HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

        Menţionăm faptul că noua structura organizatorică  propusă a Direcţiei  îndeplineşte 

întocmai condiţiile imperative prevazute de HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 

de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 

personal- Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială 

organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor- Anexa II cu modificările şi 

completările ulterioare coroborate cu prevederile din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare şi Legea 53/2003 republicată privind Codul Muncii cu modificările şi 

completările ulterioare. 

        Reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova are în vedere următoarele 

considerente şi priorităţi: 

- Valorile şi principiile generale ale sistemului de asistenţă socială ; 

- Rolul şi funcţiile Direcţiei, atribuţiile principale, aşa cum sunt prevăzute în actele 

normative; 

- Relaţiile funcţionale, competenţele şi atribuţiile compartimentelor de asistenţă socială ; 
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- Gradul de adaptabilitate a strcturii organizatorice la modificările intervenite; 

- Armonizarea structurii organizatorice în concordanţă cu misiunea şi scopul entităţii astfel 

încât să sprijine procesul decizional prin stabilirea adecvată a responsabilităţilor, în 

vederea realizării în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a obiectivelor 

stabilite; 

- Respectarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici şi personalului contractual prin asigurarea accesului angajatilor la 

promovarea în grade profesionale; 

- Gestionarea eficientă a resurselor financiare limitate şi a reducerii cheltuielilor de 

personal, care în prezent presupun costuri ridicate, cât şi îmbunătăţirea şi eficientizarea 

funcţionalităţii activităţii instituţiei, în sensul dezvoltării, reducerii şi / sau desfiinţării 

unor servicii ; 

- Creşterea calităţii actului administrativ, îmbunătăţirea modalităţilor de prestare a 

serviciilor; 

- utilizarea resurselor de care dispune la capacitate maximă şi în condiţii de eficienţă; 

        Cât priveşte oportunitatea măsurilor luate cu privire la activitatea instituţiei, la desfiinţarea 

sau înfiinţarea unor structuri şi la reducerea unor posturi, considerăm că eficienţa reorganizării 

este de competenţa exclusivă a angajatorului, propunerile venind de la acesta prin intermediul 

notei de fundamentare.   

          În concluzie, prin reorganizarea propusă se urmăreşte creşterea eficienţei şi eficacităţii 

angajării resurselor financiare, materiale şi umane şi la o mai bună organizare şi funcţionare a 

activităţii la nivelul Direcţiei în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale oferite. 

         În ceea ce privește respectarea dreptului la carieră al funcţionarilor publici, aceasta se va 

face ținând cont de prevederile art. 518 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare precum și de prevederile art. 519 din 

ordonanța mai sus menționată, referitor la punerea la dispoziția funcționarilor publici a posturilor 

vacante existente în statul de funcții al direcției, respectiv solicitarea listei funcţiilor publice 

vacante corespunzătoare studiilor şi vechimii în specialitate, făcută către Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, în vederea transferului funcţionarilor publici de 

conducere ale căror posturi au fost reduse în urma reorganizării. 

         Totodată, în urma reorganizării activităţii autorităţii sau instituţiei publice, funcţionarii 

publici vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în compartimentele rezultate, 

respectându-se prevederile anterior menţionate din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Având în vedere cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
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conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 

asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului României 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,  

          - aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială Craiova; 

         - aprobarea organigramei si statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială 

Craiova, conform anexei 1 şi 2 la prezentul raport si, pe cale de consecinta, incetarea efectelor 

H.C.L. nr. 522/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, modificarile in structura 

organizatorica dispuse prin hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova vor fi duse la 

îndeplinire în termen de minimum 30 de zile de la adoptare. 

 

 

 

ȘEF SERVICIU, 
C            CAMELIA-NICOLETA FLOREA 

Îmi asum responsabilitatea privind 
realitatea și legalitatea în solidar cu 
întocmitorul înscrisului 
                Data: 03.02.2022 
               Semnătura:__________ 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                          ÎNTOCMIT: 
                      SIMIONESCU SILVIA 
 Îmi asum responsabilitatea privind      
fundamentarea, realitatea si legalitatea intocmirii 
acestui act oficial              
                   Data: 03.02.2022 
                   Semnătura:__________ 
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Anexa Nr. 1 la HCL nr. ____________/2022

1

1

26

Număr total funcții: 661, din care

550 asistenți personali

7

2

550

11 9

2

35
1

8

62

6 35

1

1 12

4

1

7

15



                               

Înalt 
funcționar 

public
de conducere de execuție

de 
conducere

de execuție

1 director general II S

2
director general 

adjunct
II S

Compartiment Juridic și Contencios (2)

3 consilier juridic I superior S

4 consilier juridic I asistent S

Compartiment Resurse Umane și Monitorizare 
Asistenţi Personali (6)

5 inspector I superior S

6 inspector I superior S

7 inspector I superior S

8 inspector I principal S

9 inspector I principal S

10 inspector I principal S

Asistenţi Personali (550)

asistent

personal
G

Compartiment Control Intern (1)

11 inspector I superior S

Serviciul Economico-Fiananciar și Administrativ 
(1+12)

12 șef serviciu II S

Compartiment Buget-Contabilitate (8)

13 inspector I principal S

14 expert I superior S

15 expert I superior S

OBSERV
AȚII

G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or FUNCȚIA 
CONTRACTUALĂ

T
re

ap
ta

 
pr

of
es

io
na

la
/g

ra
d

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

NR. 
CRT.

NUMELE ȘI  
PRENUMELE / 

VACANT, 
TEMPORAR 

VACANT DUPĂ 
CAZ

STRUCTURA

FUNCȚIA 
DE 

DEMNITAT
E PUBLICĂ

FUNCȚIA PUBLICĂ

C
la

sa

                    MUNICIPIUL CRAIOVA Anexa nr. 2 la HCL nr. _____________/2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

STAT DE FUNCȚII - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

Page 1



16 consilier I superior S

17 inspector I superior S

18 inspector I superior S

19 inspector I principal S

20 inspector I asistent S

Compartiment Administrativ (4)

21
inspector de 

specialitate
I S

22 îngrijitor G

23
muncitor 

calificat
II

Șc.prof

./M

24 șofer I
Șc.prof

./M

Compartiment Achiziții Publice (2)

25
consilier 

achiziţii publice
I superior S

26
consilier 

achiziţii publice
I superior S

Compartiment Relații cu Publicul și Informatică (7)

27 consilier I superior S

28 inspector I principal S

29 inspector I superior S

30 referent III superior M

31 inspector I asistent S

32 inspector I superior S

33 inspector I asistent S

Compartiment Strategii, Elaborare și Implementare 
Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale (6)

34 inspector I superior S

35 inspector I superior S

36 inspector I superior S

37 inspector I principal S

38 inspector I superior S

39 inspector I principal S

Serviciul Protecție Socială (1+35)
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40 șef serviciu II S

Compartiment  Beneficii de Asistenţă Socială (15)

41 consilier I superior S

42 inspector I superior S

43 inspector I superior S

44 inspector I superior S

45 inspector I superior S

46 inspector I superior S

47 inspector I superior S

48 inspector I superior S

49 inspector I superior S

50 inspector I superior S

51 inspector I superior S

52 inspector I superior S

53 inspector I superior S

54 inspector I asistent S

55 referent III superior M

Compartiment Protecția Copilului și Familiei (11)

56 consilier juridic I superior S

57 inspector I superior S

58 inspector I superior S

59 consilier I superior S

60 inspector I superior S

61 inspector I principal S

62 inspector I asistent S

63 inspector I superior S

64 inspector I superior S

65 inspector I principal S

66
asistent 

social

practi

cant
S
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Compartiment Protecție Persoane Vârstnice și 
Persoane cu Dizabilități (9)

67 inspector I superior S

68 inspector I superior S

69 inspector I superior S

70 inspector I superior S

71 inspector I principal S

72 inspector I principal S

73 inspector I asistent S

74 inspector I asistent S

75 inspector I superior S

Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor 
Vârstnice și a Persoanelor fără Adăpost (1+35)

76
șef 

serviciu
II S

Compartiment Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor 
Vârstnice (26)

77
medic 

primar
S

78
asistent 

social

princi

pal
S

79
îngrijitor la 

domiciliu
G

80
îngrijitor la 

domiciliu
G

81
îngrijitor la 

domiciliu
G

82
îngrijitor la 

domiciliu
G

83
îngrijitor la 

domiciliu
G

84
îngrijitor la 

domiciliu
G

85
îngrijitor la 

domiciliu
G

86
îngrijitor la 

domiciliu
G

87
îngrijitor la 

domiciliu
G

88
îngrijitor la 

domiciliu
G

89
îngrijitor la 

domiciliu
G

90
îngrijitor la 

domiciliu
G
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91
îngrijitor la 

domiciliu
G

92
îngrijitor la 

domiciliu
G

93
îngrijitor la 

domiciliu
G

94  
îngrijitor la 

domiciliu
G

95
îngrijitor la 

domiciliu
G

96
îngrijitor la 

domiciliu
G

97
îngrijitor la 

domiciliu
G

98
îngrijitor la 

domiciliu
G

99
îngrijitor la 

domiciliu
G

100
îngrijitor la 

domiciliu
G

101
îngrijitor la 

domiciliu
G

102
îngrijitor la 

domiciliu
G

Compartiment de Asistenţă şi Consiliere pentru 
Persoane Vârstnice (2)

103 psiholog
practi

cant
S

104
asistent 

social

practi

cant
S

Compartiment Persoane fără Adăpost și Prevenire 
Marginalizare Socială (7)

105 psiholog
practi

cant
S

106
asistent 

social

practi

cant
S

107
asistent 

medical
PL

108
mediator 

sanitar
M

109 îngrijitor G

110 îngrijitor G

111 îngrijitor G

Nr. total de
 demnitari

Nr. total de
 înalți 
funcționari 
publici

Nr. total de
funcții publice 
de
conducere

Nr. total de
funcții publice
 de execuție

Nr. total 
funcții 

contractual
e de 

execuție

Total, din care:
0 0 4 66 590

DIRECTOR GENERAL, ÎNTOCMIT,
IONEL COSMIN GAGIU  RĂPĂNOIU CARMEN LUISA

Nr. total de 
funcții
publice

Nr. total funcții
contractuale de 

conducere

Nr. total de posturi din 
cadrul instituției

70 1 661
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 26130/ 04.02.2022 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
         Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 24679/02.02.2022 , 
 -Raportul Serviciului Resurse Umane nr.25582/03.02.2022   privind  reorganizarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială Craiova si aprobarea organigramei si statului de functii,  
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  
Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare şi 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, adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova nr. 4333/31.01.2022, 
înregistrată la Consiliul Local sub nr. 10/31.01.2022 prin care a fost înaintată Nota de fundamentare 
nr. 4313/31.01.2022,  

- In temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit a coroborat cu alin 3 lit c si art. 196 alin 1 lit a din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

- Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                 AVIZĂM FAVORABIL 

     
 propunerea Serviciului Resurse Umane privind reorganizarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială Craiova si aprobarea organigramei si statului de functii si pe cale de consecinta 
incetarea efectelor HCL 522/2019 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
 
          Director Executiv,                                           Intocmit, 
          Ovidiu Mischianu                     Cons.jur.Lia Martha Toncea 
 Îmi asum responsabilitatea privind realitatea                           Imi asum  responsabilitatea privind legalitatea actului                                       
si legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului                                                                       administrativ              
                    Semnatura:                                                                                                        Semnatura:  
 
  





 

 
Serviciul Resurse Umane, Juridic şi Monitorizare Asistenţi Personali 
Compartimentul Resurse Umane și Juridic 
Nr. 4313/31.01.2022              

                                                                                    
                                                      

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, 

aprobarea organigramei și statului de funcţii ale acesteia 
 

Direcția Generală de Asistență Socială Craiova este instituție publică specializată 
în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu 
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate intr-o stare de nevoie socială. 

Misiunea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova constă în aplicarea la 
nivel local a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi altor persoane, 
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, domiciliate sau cu reședința stabilită pe 
raza municipiului Craiova, prin acordarea beneficiilor sociale şi furnizarea de servicii 
sociale care să răspundă nevoilor identificate. 

Realizarea misiunii va fi posibilă prin folosirea eficientă a resurselor interne 
existente, prin conlucrarea cu alţi actori sociali şi instituţii publice, prin valorificarea 
oportunităţilor oferite de organizaţiile neguvernamentale care activează în domeniul 
social, cu respectarea legislaţiei specifice administraţiei publice locale, precum şi a 
legislaţiei în domeniul propriu de activitate. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova funcţionează în conformitate cu 
prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare şi 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.  

Prin Hotărârea nr. 522/2019 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost 
aprobată reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, în Direcţia Generală de 



Asistenţă Socială Craiova, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială Craiova, precum şi preluarea personalului care îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor 
Vârstnice din structura Serviciului Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe, iar 
prin Hotărârea nr. 109/2020 a Consiliului Local al Municipiului Craiova a fost aprobat 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială 
Craiova. 

În prezent, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova are în cadrul aparatului 
propriu un număr de 120 posturi, dintre care 10 funcţii publice de conducere, 69 funcţii 
publice de execuţie, 1 funcţie contractuală de conducere şi 40 funcţii contractuale de 
execuție, având următoarea structură:  

1. Director general, 1 post de conducere;  
2. Director executiv adjunct, 2 posturi de conducere; 
3. Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali cu 1 post 

de conducere de şef serviciu şi 8 posturi de execuţie, având în componenţă două 
compartimente:  

a) Compartimentul Resurse Umane și Juridic, cu 3 posturi de execuție;  
b) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali, cu 5 posturi de execuție;  
4. Compartimentul Control Intern, cu un post de execuție;  
5. Serviciul Buget-Contabilitate, cu 1 post de conducere de şef serviciu și 7 

posturi de execuție; 
6. Compartimentul Achiziţii Publice, cu 3 posturi de execuție;  
7. Serviciul Management Documente, Relaţii publice şi Informatică, cu 1 post de 

conducere de şef serviciu și 8 posturi de execuție;  
8. Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, cu 1 post de 

conducere de şef serviciu şi 16 posturi de execuţie;  
9. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei cu 1 post de conducere de şef serviciu 

şi 11 posturi de execuţie, având în componenţă două compartimente:  
a) Compartimentul Protecţia Copilului, cu 8 posturi de execuție;  
b) Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru 

Îngrijirea Copilului cu 3 posturi de execuție;  
10. Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și 

Relația cu Asociațiile și Fundațiile, cu 1 post de conducere de şef serviciu şi 7 posturi de 
execuţie, având în componenţă două compartimente:  

a) Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG, cu 5 posturi 
de execuție;  

b) Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială 
și Incluziune Socială cu 2 posturi de execuție;  

11. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire 
Marginalizare Socială, cu 1 post de conducere de șef birou și 10 posturi de execuție;  

12. Compartimentul Administrativ, cu 4 posturi de execuție.  
13. Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă Persoane Vârstnice, cu 1 post de conducere 

de şef serviciu şi 34 posturi de execuţie, având în componenţă două compartimente:  
a) Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice cu 32 posturi 

de execuție;  



b) Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice cu 2 
posturi de execuție; 

De asemenea, Direcția are în structură un numar de 550 de asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap grav. 

Directorii executivi adjuncți coordonează şi raspund de activitatea unor structuri 
funcționale, după cum urmează:  

a) primul director executiv adjunct, potrivit organigramei, coordonează și 
raspunde de următoarele structuri funcționale: 

-Serviciul Management Documente, Relații Publice și Informatică; 
-Serviciul de Îngrijire și Asistență a Persoanelor Vârstnice; 
-Biroul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități și Prevenire 

Marginalizare Socială; 
-Serviciul Buget-Contabilitate;  
b) al doilea director executiv adjunct, potrivit organigramei, coordonează și 

raspunde de următoarele structuri funcționale:  
-Serviciul Protecția Copilului și Familiei;  
-Compartimentul Administrativ; 
-Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială. 
Analizând structura actuală a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, 

raportat la prevederile Standardului 4 din Anexa la Ordinul nr. 600/2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, ”structura 
organizatorică trebuie stabilită în concordanţă cu misiunea şi cu scopul 
entităţii, astfel încât să sprijine procesul decizional printr-o delegare 
adecvată a responsabilităţilor şi să servească realizării în condiţii de 
eficienţă, eficacitate şi economicitate a obiectivelor stabilite”, precum și la 
prevederile Standardului 12, ”conducerea entităţii publice stabileşte fluxuri şi 
canale de comunicare care să asigure transmiterea eficace a datelor, 
informaţiilor şi deciziilor necesare desfăşurării proceselor entităţii”, ” Sistemul de 
comunicare trebuie să fie flexibil şi rapid, atât în interiorul entităţii publice, cât şi 
între aceasta şi mediul extern, şi să servească scopurilor utilizatorilor”, s-a 
constatat un număr mare al compartimentelor organizate sub formă de 
servicii și implicit un număr mare al funcțiilor de conducere care privesc 
activitatea de registratură, resurse umane, strategii, programe și proiecte, 
servicii și beneficii sociale și un număr mic al funcțiilor de execuție 
specifice asistenței sociale, așa cum sunt prevăzute de Hotărârea 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 şi 
completările ulterioare și de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

De asemenea, coordonarea structurilor funcționale care asigură partea 
de acordare și administrare a beneficiilor și serviciilor sociale în cadrul instituției 
este divizată între cei doi directori executivi adjuncți și 3 șefi de serviciu/birou, 
astfel încât nu se asigură un flux eficient al informaţiilor, care trebuie să 
beneficieze de o circulaţie rapidă, în toate sensurile, inclusiv în şi din 
exterior, să necesite cheltuieli reduse, prin evitarea paralelismelor, adică a 



circulaţiei simultane a aceloraşi informaţii pe canale diferite sau de mai 
multe ori pe acelaşi canal.   

Hotărârea nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal prevede la art. 11 alin. (5) din Anexa nr. 2 - Regulamentul-cadru de organizare 
şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale 
ale municipiilor şi oraşelor, încadrarea cu prioritate, a asistenţilor sociali, cu 
respectarea raportului de un asistent social la maximum 300 de beneficiari.  

Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede la art. 58 alin. (1) ”Autorităţile administraţiei publice locale au 
responsabilitatea înfiinţării, organizării şi administrării serviciilor sociale 
pentru persoanele fără adăpost”, iar la art. 59 alin. (1) litera c) ”Serviciile 
sociale adresate persoanelor care trăiesc în stradă pot fi organizate ca: centre 
rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată. 

De asemenea Direcția Generală de Asistență Socială Craiova implementează, 
proiectul privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice - 
„VENUS- Împreună pentru o viaţă în siguranţă!”, POCU/465/4/4/128038, în cadrul 
acestuia funcționând o locuință protejată, destinată victimelor violenței domestice, 
urmînd ca, la începutul anului 2023 să fie administrată din fondurile de la bugetul local.  

 Ținând cont de numărul ridicat de persoane defavorizate, fără adăpost, victime 
ale violenței domestice și alte categorii de persoane aflate în situații de risc social, se 
impune înființarea unui compartiment specializat, în scopul furnizării serviciilor de 
găzduire temporară, asociate cu acordarea unor servicii de consiliere si reinserție 
socială, în concordanță cu nevoile individuale identificate în vederea depăşirii situaţiilor 
de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

Raportat la structura actuală a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova și 
având în vedere cele menționate anterior, se propun următoarele modificări: 

 
I. De structură: 

 
1. Desființarea următoarelor servicii/birouri: 

- Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali cu 1 post de 
conducere de şef serviciu şi 8 posturi de execuţie, având în componenţă două 
compartimente:  

a) Compartimentul Resurse Umane și Juridic, cu 3 posturi de execuție;  
b) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali, cu 5 posturi de execuție;  

- Serviciul Management Documente, Relaţii publice şi Informatică, cu 1 post de 
conducere de şef serviciu și 8 posturi de execuție; 
- Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu 
Asociațiile și Fundațiile, cu 1 post de conducere de şef serviciu şi 7 posturi de execuţie, 
având în componenţă două compartimente:  

a) Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG, cu 5 posturi 
de execuție;  
b) Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială 



și Incluziune Socială cu 2 posturi de execuție;  
- Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, cu 1 post de conducere de 
şef serviciu şi 15 posturi de execuţie;  
- Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei cu 1 post de conducere de şef serviciu şi 11 
posturi de execuţie, având în componenţă două compartimente:  

a) Compartimentul Protecţia Copilului, cu 8 posturi de execuție;  
b) Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru 

Îngrijirea Copilului cu 3 posturi de execuție;  
- Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire 
Marginalizare Socială, cu 1 post de conducere de șef birou și 10 posturi de execuție. 

2. Înființarea următoarelor compartimente: 
- Compartimentul Juridic și Contencios, cu 2 posturi de execuție de consilier 

juridic, clasa I, grad profesional superior, respectiv consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent, preluate din cadrul Serviciul Resurse Umane, Juridic și 
Monitorizare Asistenți Personali- Compartimentul Resurse Umane și Juridic; 

- Compartimentul Resurse Umane și Monitorizare Asistenți Personali, cu 6 posturi 
de execuție, preluate astfel: 
* din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți 
Personali- Compartimentul Resurse Umane și Juridic-1 post de inspector, clasa I, 
grad profesional superior; 
* din cadrul Serviciului Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți 
Personali- Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali- toate cele 5 posturi 
de execuție; 

- Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informatică, cu 7 posturi de execuție, 
preluate din cadrul Serviciului Management Documente, Relaţii publice şi 
Informatică; 

- Compartimentul Strategii, Elaborare și Implementare Proiecte în Domeniul 
Asistenței Sociale, cu 6 posturi de execuție, preluate astfel: 

* din cadrul Serviciului Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței 
Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile- Compartimentul Strategii, Programe, 
Proiecte și Relația cu ONG- toate cele 5 posturi de execuție; 

* din cadrul Serviciului Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței 
Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile- Compartimentul Monitorizare, Analiză 
Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială- 1 post de execuție de 
inspector, clasa I, grad profesional principal; 
 

3. Reorganizarea Serviciului Buget-Contabilitate într-o nouă structură cu 
denumirea Serviciul Economico-Financiar și Administrativ, structură 
constituită prin preluarea Compartimentului Administrativ, cu 1 post de 
conducere și 12 posturi de execuție, compus din 2 compartimente: 

- Compartimentul Buget Contabilitate, cu 8 posturi de execuție, preluate din cadrul 
Serviciului Buget-Contabilitate; 

- Compartimentul Adminstrativ, cu 4 posturi de execuție. 
 



4. Înființarea Serviciului Protecție Socială, cu 1 post de conducere și 35 posturi 
de execuție, compus din 3 compartimente: 

- Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială, cu 15 posturi de execuție, 
preluate din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială; 

- Compartimentul Protecția Copilului și Familiei, cu 11 posturi de execuție, 
preluate din cadrul Serviciului Protecţia Copilului şi Familiei-Compartimentul 
Protecţia Copilului, respectiv Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și 
Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea Copilului;  

- Compartimentul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități, cu 9 
posturi de execuție, preluate din cadrul Biroului Protecţie Persoane Vârstnice şi 
Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială. 
 
5. Reorganizarea Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice într-

o nouă structură cu denumirea Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice 
și a Persoanelor fără Adăpost, cu 1 post de conducere şi 35 posturi de execuţie, structură 
constituită prin înființarea unui nou compartiment, Compartimentul Persoane fără 
Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială, astfel: 

a) Compartimentul Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice cu 26 posturi de 
execuție;  

b) Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice cu 2 
posturi de execuție; 

c) Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială, cu 
7 posturi de execuție. 
 
 

II. Privind funcțiile publice: 
 
1. Conducerea instituției va fi asigurată de director general, care va fi ajutat de un 

singur director general adjunct, care va coordona compartimentele care asigură 
partea de acordare și administrare a beneficiilor și serviciilor sociale în cadrul 
instituției. 
 

2. Se reduc următoarele funcții publice de conducere: 
- Director executiv adjunct-2 posturi; 
- Șef serviciu-Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali-

1 post, funcție publică vacantă; 
- Șef serviciu- Serviciul Management Documente, Relaţii publice şi Informatică-1 

post, funcție publică vacantă; 
- Șef serviciu- Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței 

Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile, 1 post; 
- Șef serviciu- Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, 1 post;  
- Șef serviciu- Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei, 1 post; 
- Șef birou- Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și 

Prevenire Marginalizare Socială, 1 post. 
 



3. Se înființează următoarele funcții publice de conducere: 
- Director general adjunct, 1 post; 
- Șef serviciu- Serviciul Protecție Socială, 1 post. 

 
4. Se reduc următoarele funcții publice de execuție: 

- Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
Compartimentului Achiziții Publice, 1 post-post vacant; 

- Inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Management 
Documente, Relaţii publice şi Informatică, 1 post-post vacant; 

- Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Strategii, 
Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și 
Fundațiile-Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență 
Socială și Incluziune Socială, 1 post. Atribuțiile postului se regăsesc în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane și Monitorizare Asistenți Personali, 
compartiment nou înființat, urmând ca funcționarul public să fie numit ca urmare 
a reorganizării în funcția de Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul 
Compartimentului Resurse Umane și Monitorizare Asistenți Personali. 
 
5. Se transformă postul vacant de Referent de specialitate, clasa II, grad 

profesional superior din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de 
Asistență Socială, în postul de Inspector, clasa I, grad profesional superior, în 
cadrul Serviciului Protecție Socială-Compartimentul Beneficii de Asistenţă 
Socială. 

 
 

III. Privind funcțiile contractuale: 
 

1. Se transformă următoarele funcții contractuale de execuție vacante: 
- Îngrijitor la domiciliu în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor 
Vârstnice, Compartimentul îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice- 5 
posturi, se transformă în:  
* 2 posturi de asistent social practicant, care vor fi repartizate în cadrul 
următoarelor compartimente:  

- Compartimentul Protecția Copilului și Familiei, 1 post; 
- Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială, 1 post. 

* 3 posturi de îngrijitor, care vor fi repartizate în cadrul Compartimentului 
Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială. 
- Șofer în cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice, 
Compartimentul îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, 1 post, se 
transformă în asistent medical, care va fi repartizat în cadrul compartimentului 
nou înființat, respectiv Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire 
Marginalizare Socială din cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor 
Vârstnice și a Persoanelor fără Adăpost. 
  



2. Următoarele posturi vor fi mutate în cadrul compartimentului nou înființat, 
respectiv Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare 
Socială din cadrul Serviciului de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice 
și a Persoanelor fără Adăpost: 

- Psiholog practicant din cadrul Compartimentului Protecţia Copilului-Serviciul 
Protecţia Copilului şi Familiei; 

- Mediator sanitar din cadrul Biroului Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu 
Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială. 

 
În urma reorganizării, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova va avea în 

cadrul aparatului propriu un număr de 111 posturi, dintre care 4 funcţii publice de 
conducere, 66 funcţii publice de execuţie, 1 funcţie contractuală de conducere şi 40 
funcţii contractuale de execuție, având următoarea structură:  

1. Director general, 1 post de conducere;  
2. Director general adjunct, 1 post de conducere; 
3. Compartimentul Juridic și Contencios, cu 2 posturi de execuție; 
4. Compartimentul Resurse Umane și Monitorizare Asistenți Personali, cu 6 
posturi de execuție; 
5. Compartimentul Control Intern, cu un post de execuție;  
6. Compartimentul Achiziții Publice, cu 2 posturi de execuție; 
7. Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informatică, cu 7 posturi de execuție; 
8. Compartimentul Strategii, Elaborare și Implementare Proiecte în Domeniul 
Asistenței Sociale, cu 6 posturi de execuție; 
9. Serviciul Economico-Financiar și Administrativ,, cu 1 post de conducere și 12 

posturi de execuție, compus din 2 compartimente: 
- Compartimentul Buget Contabilitate, cu 8 posturi de execuție; 
- Compartimentul Adminstrativ, cu 4 posturi de execuție. 

10. Serviciului Protecție Socială, cu 1 post de conducere și 35 posturi de execuție, 
compus din 3 compartimente: 

- Compartimentul Beneficii de Asistenţă Socială, cu 15 posturi de execuție; 
- Compartimentul Protecția Copilului și Familiei, cu 11 posturi de execuție; 
- Compartimentul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități, cu 9 

posturi de execuție. 
11. Serviciul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Vârstnice și a Persoanelor fără 

Adăpost, cu 1 post de conducere şi 35 posturi de execuţie, compus din 3 compartimente: 
- Compartimentul Îngrijire la Domiciliu a Persoanelor Vârstnice cu 26 posturi de 

execuție;  
- Compartimentul de Asistenţă şi Consiliere pentru Persoane Vârstnice cu 2 

posturi de execuție; 
- Compartimentul Persoane fără Adăpost și Prevenire Marginalizare Socială, cu 7 

posturi de execuție. 
 

 Menționăm faptul că, prin reducerea posturilor de conducere și de execuție 
se realizează anual o economie la buget în sumă de aproximativ 1.182 mii lei, 
economie care poate fi utilizată pentru extinderea serviciilor acordate persoanelor 



defavorizate, fără adăpost, victimelor violenței domestice și altor categorii de 
persoane aflate în situații de risc social, cu realizarea în condiţii de eficienţă, 
eficacitate şi economicitate a obiectivelor stabilite.  
 De asemenea, în ceea ce privește respectarea dreptului la carieră al 
funcţionarilor publici, aceasta se va face ținând cont de prevederile art. 518 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, referitor la 
organizarea examenului pentru ocuparea celor 2 posturi nou înființate de către 
funcționarii publici de conducere ale căror posturi au fost reduse în urma 
reorganizării, anterior emiterii preavizului privind eliberarea din funcție, precum 
și de prevederile art. 519 din ordonanța mai sus menționată, referitor la punerea la 
dispoziția funcționarilor publici a unui număr de 6 posturi vacante existente în 
statul de funcții al direcției, respectiv solicitarea listei funcţiilor publice 
vacante corespunzătoare studiilor şi vechimii în specialitate, făcută către 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, în 
vederea transferului funcţionarilor publici de conducere ale căror posturi au 
fost reduse în urma reorganizării. 
 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. c din Ordonanţa 
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local exercită următoarele 
categorii de atribuţii: atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea 
proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, 
ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes 
local și aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi 
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de 
interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, 
precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul 
de funcţii al acestora. 
      Având în vedere cele menționate, propunem Consiliului Local al Municipiului 
Craiova, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, Legii nr. 53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările 
şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului României 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 şi completările 
ulterioare: 
- aprobarea reorganizării Direcției Generale de Asistență Socială Craiova; 
- aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență 
Socială Craiova, conform anexelor la prezenta notă de fundamentare si, pe cale de 
consecinta, incetarea efectelor H.C.L. nr. 522/2019, cu modificările și completările 
ulterioare; 



- pentru respectarea drepturilor la carieră ale funcţionarilor publici, modificările în 
structura organizatorica dispuse prin hotararea Consiliului Local al municipiului 
Craiova vor fi duse la îndeplinire în termen de minimum 30 de zile de la adoptare. 
 
 
 
 
 

 Director General,                                
 Ionel Cosmin Gagiu 
 

SRUJMAP,                                    
                             Insp. Răpănoiu Carmen-Luisa 
 
     
 
 
 
 

   Vizat pentru legalitate,   
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