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Regulament de organizare și funcționare al Direcției de asistențã socială  al Orasului 

Ungheni 

 

     Direcția de asistențã socialã este un compartiment funcțional  în aparatul de specialitate al 

primarului orașului Ungheni, structura specializatã în administrarea și acordarea beneficiilor de 

asistențã socialã și a serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul 

protecției  copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitãți, precum și altor 

persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socialã.  

      În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu dizabilitãți, precum și altor persoane, grupuri sau comunitãți aflate în nevoie socialã, 

Direcția îndeplinește, în principal, urmãtoarele funcții: 

    a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unitãții administrativ-teritoriale respective, prin 

evaluarea nevoilor sociale ale comunitãții, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea 

potențialului comunitãții în vederea prevenirii și depistãrii precoce a situațiilor de neglijare, abuz, 

abandon, violențã, a cazurilor de risc de excluziune socialã etc.; 

   b) de coordonare a mãsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere 

socialã în care se pot afla anumite grupuri sau comunitãți; 

   c) de strategie, prin care asigurã elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului 

anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

   d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru 

acordarea beneficiilor de asistențã socialã și furnizarea serviciilor sociale; 

   e) de administrare a resurselor  financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție; 

   f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor 

autoritãți ale administrației publice centrale, cu alte instituþii care au responsabilitãți în domeniul 

asistenței  sociale, cu serviciile publice locale de asistențã socialã din alte unitãți administrativ- 

teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele 

beneficiare; 

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

vulnerabile; 

   h) de reprezentare a unitãții administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale. 

    Atribuțiile Direcției în domeniul beneficiilor de asistențã socialã sunt urmãtoarele: 



    a) asigurã și organizeazã activitatea de primire a solicitãrilor privind beneficiile de asistențã socialã; 

   b) pentru beneficiile de asistențã socialã acordate din bugetul de stat realizeazã colectarea lunarã a 

cererilor și transmiterea acestora cãtre agențiile teritoriale pentru plãți și inspecție socialã; 

   c) verificã îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistențã socialã, conform 

procedurilor prevãzute de lege sau, dupã caz, stabilite prin hotãrâre a consiliului local, și pregãtește 

documentația necesarã în vederea stabilirii dreptului la mãsurile de asistențã socialã; 

   d) întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, dupã caz, de modificare/suspendare/încetare 

a beneficiilor de asistențã socialã acordate din bugetul local și le prezintã primarului pentru 

aprobare; 

   e) comunicã beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitãțile la care sunt îndreptãțiți, 

potrivit legii; 

   f) urmãrește și rãspunde de îndeplinirea condițiilor legale de cãtre titularii și persoanele 

îndreptãțite la beneficiile de asistențã socialã; 

   g) efectueazã sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune 

socialã sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunitãții și propune mãsuri 

adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

   h) realizeazã activitatea financiar-contabilã privind beneficiile de asistențã socialã administrate; 

   i) elaboreazã și fundamenteazã propunerea de buget pentru finanțrea beneficiilor de asistențã 

socialã; 

   j) îndeplinește orice alte atribuții prevãzute de reglementãrile legale în vigoare. 

   (2) Atribuțiile Direcției în domeniul organizãrii, administrãrii și acordãrii serviciilor sociale sunt 

urmãtoarele: 

   a) elaboreazã, în concordanțã cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale 

identificate, strategia localã de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o 

perioadã de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și rãspunde 

de aplicarea acesteia. 

   b) elaboreazã planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 

bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate 

privind numãrul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse 

pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și 

sursele de finanțare; 

   c) inițiazã, coordoneazã și aplicã mãsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și 

excludere socialã în care se pot afla anumite grupuri sau comunitãți; 

   d) identificã familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile 

de risc de excluziune socialã   e) realizeazã atribuiile prevãzute de lege în procesul de acordare a 

serviciilor sociale; 



   f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local; 

   g) colecteazã, prelucreazã și administreazã datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii 

publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunicã serviciilor publice de asistențã 

socialã de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia; 

   h) monitorizeazã și evalueazã serviciile sociale aflate în propria administrare; 

   i) elaboreazã și implementeazã proiecte cu finațare naționalã și internaționalã în domeniul 

serviciilor sociale; 

   j) elaboreazã proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu 

planul anual de acțiune, și asigurã finanțarea/cofinanțarea acestora; 

   k) asigurã informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind 

drepturile sociale și serviciile sociale disponibile; 

   l) furnizeazã și administreazã serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu 

dizabilitãți, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevãzute de lege, 

fiind responsabilã de calitatea serviciilor prestate; 

   m) încheie contracte individuale de muncã și asigurã formarea continuã de asistenți personali; 

evalueazã și monitorizeazã activitatea acestora, în condițiile legii; 

   n) sprijinã compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit 

prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare, în 

elaborarea documentaþiei de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

   o) planificã și realizeazã activitãțile de informare, formare și îndrumare metodologicã, în vederea 

creșterii performanței personalului care administreazã și acordã servicii sociale; 

   p) colaboreazã permanent cu organizațiile societãții civile care reprezintã interesele diferitelor 

categorii de beneficiari; 

   q) sprijinã dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

78/2014 privind reglementarea activitãții de voluntariat în România, cu modificãrile ulterioare; 

   r) îndeplinește orice alte atribuții prevãzute de reglementãrile legale în vigoare; 

   s) asigurã, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți 

autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate. 

     Direcția organizeazã consultãri cu furnizorii publici și privați, cu asociaþiile profesionale și 

organizațiile reprezentative ale beneficiarilor. 

     Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puþin urmãtoarele informații: obiectivul 

general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilitãți și termene de 

realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat. 

     Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamenteazã în principal pe 

informații colectate de Direcție în exercitarea atribuțiilor.  



    Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcție, fie prin contractarea unor servicii 

de specialitate și conține cel puțin urmãtoarele informații: 

   a) caracteristici teritoriale ale unitãții adminitrativ-teritoriale; 

   b) nivelul de dezvoltare socioeconomicã și culturalã a regiunii; 

   c) indicatori demografici cum ar fi: structura populației, dupã vârstã, sex, ocupaþie, speranța de 

viațã la naștere, speranța de viațã sãnãtoasã la 65 de ani, soldul migrației etc.; 

   d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependențã sau risc social etc., precum și 

estimarea numãrului de beneficiari; 

   e) tipurile de servicii sociale care ar putea rãspunde nevoilor beneficiarilor identificați și 

argumentația alegerii acestora. 

    Planul anual de acþiune  se elaboreazã înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul 

urmãtor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea a 

județului de care aparține unitatea administrativ- teritorialã, și cuprinde date detaliate privind 

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

înființate, programul de contractare și programul de subvenþionare a serviciilor din fonduri publice, 

derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de 

finanțare. 

     Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângã activitãțile prevãzute , planificarea activitãților de 

informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologicã în vederea 

creșterii performanței personalului care administreazã și acordã servicii sociale. 

    Elaborarea planului anual de acțiune se fundamenteazã prin realizarea unei analize privind 

numãrul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, 

resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizãrii serviciilor 

respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor 

sociale , în funcþie de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. 

    La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unitãții 

administrativ- teritoriale se au în vedere costurile de funcþionare a serviciilor sociale aflate în 

administrare, inclusiv a celor ce urmeazã a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale 

celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmeazã a fi contractate și sumele acordate cu titlu de 

subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de 

cost în vigoare. 

    Anterior aprobãrii prin hotãrâre a consiliului local a planului anual de acþiune, Direcția îl transmite 

spre consultare consiliului judeþean. 

    În situaþia în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes 

intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de 

acțiune se transmite spre consultare și acestor autoritãți. 



   În vederea asigurãrii eficienței și transparenței  în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor 

sociale, Direcția are urmãtoarele obligații principale: 

    a) asigurarea informãrii comunitãții; 

   b) transmiterea cãtre serviciul public de asistențã socialã de la nivel județean a strategiilor locale 

de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune, în termen de 15 zile de la data 

aprobãrii acestora; 

   c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenþã socialã de la nivel 

județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii 

sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și 

evaluare a serviciilor sociale; 

   d) organizarea de sesiuni de consultãri cu reprezentanți ai organizaþiilor beneficiarilor și ai 

furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentãrii strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și 

a planului anual de acþiune; 

   e) comunicarea informațiilor solicitate sau, dupã caz, punerea acestora la dispoziția 

instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectãrii drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizãrii procedurilor de prevenire și combatere a oricãror forme de tratament abuziv, 

neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, dupã caz, instituțiilor/structurilor cu 

atribuții privind prevenirea torturii și acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în 

condițiile legii. 

    Obligația prevãzutã la  lit. a) se realizeazã prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci 

când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind: 

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

format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.; 

   b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unitãții administrativ-teritoriale, 

acordate de furnizori publici ori privați; 

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

deconcentrate la nivelul unitãții administrativ-teritoriale. 

     În administrarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția realizeazã urmãtoarele: 

    a) solicitã acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcþionare pentru serviciile 

sociale ale autoritãții administraþiei publice locale din unitatea administrativ-teritorialã respectivã; 

   b) primește și înregistreazã solicitãrile de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, 

reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizãrile altor persoane/instituții/furnizori privați de 

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

   c) evalueazã nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorialã în vederea 

identificãrii familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile 

de risc de excluziune socialã; 



   d) elaboreazã, în baza evaluãrilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind mãsuri de asistențã 

socialã, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistențã socialã la care persoana are 

dreptul; 

   e) realizeazã diagnoza socialã la nivelul grupului și comunitãții și elaboreazã planul de servicii 

comunitare; 

   f) acordã servicii de asistențã comunitarã, în baza mãsurilor de asistențã socialã incluse de Direcție 

în planul de acțiune; 

   g) recomandã realizarea evaluãrii complexe și faciliteazã accesul persoanelor beneficiare la servicii 

sociale; 

   h) acordã direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de 

funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevãzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu 

modificãrile și completãrile ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost. 

    Serviciile sociale acordate de Direcție având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sãrãciei 

și riscului de excluziune socialã sunt adresate persoanelor și familiilor fãrã   venituri sau cu venituri 

reduse, persoanelor fãrã adãpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private 

de libertate și pot fi urmãtoarele: 

    a) servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/reinserție socialã, servicii de reabilitare și 

altele asemenea, pentru familiile și persoanele singure fãrã venituri sau cu venituri reduse; 

   b) servicii sociale adresate copiilor strãzii, persoanelor vârstnice singure sau fãrã copii și 

persoanelor cu dizabilitãți care trãiesc în stradã: adãposturi de urgențã pe timp de iarnã, echipe 

mobile de intervenție în stradã sau servicii de tip ambulanțã socialã, adãposturi de noapte, centre 

rezidențiale cu gãzduire pe perioadã determinatã; 

   c) centre care asigurã condiții de locuit și de gospodãrire pe perioadã determinatã pentru tinerii 

care pãrãsesc sistemul de protecție a copilului; 

   d) cantine sociale pentru persoanele fãrã venituri sau cu venituri reduse; 

   e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte mãsuri de protecție prevãzute de legislația 

specialã, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrãrii/reinserției sociale a 

acestora: centre de zi care asigurã în principal informare, consiliere, sprijin emoțional și social în 

scopul reabilitãrii și reintegrãrii sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de 

asistențã socialã, suport emoțional, consiliere psihologicã, consiliere juridicã, orientare profesionalã, 

reinserție socialã etc.; 

   f) consiliere adresatã familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului 

penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta își va avea domiciliul 

sau reședința dupã eliberare, precum și servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o 

mãsurã privativã de libertate în vederea susținerii reinserției sociale a acesteia. 

    Serviciile sociale acordate de Direcție destinate prevenirii și combaterii violenþei domestice pot fi: 

centre de primire în regim de urgențã a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru 



victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și 

combaterea violenței domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populaþiei și 

centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socialã a acestora, prin asigurarea unor 

mãsuri de educație, consiliere și mediere familialã, precum și centre destinate agresorilor. 

   Serviciile sociale acordate de Direcție destinate persoanelor cu dizabilitãți pot fi: 

   a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilitãți, precum și în 

centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale; 

   b) servicii de asistențã și suport. 

    Complementar acordãrii serviciilor prevãzute , în domeniul protecției persoanei cu dizabilitãți, 

Direcția: 

   a) monitorizeazã și analizeazã situaþia persoanelor cu dizabilitãți din unitatea administrativ-

teritorialã, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și 

sintetizarea datelor și informațiilor relevante; 

   b) identificã și evalueazã situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru 

persoanele adulte cu dizabilitãți; 

   c) creeazã condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzãtoare nevoilor individuale 

ale persoanelor cu handicap; 

   d) inițiazã, susþine și dezvoltã servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau 

în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

   e) asigurã ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale; 

   f) elaboreazã documentația necesarã pentru acordarea serviciilor; 

   g) asigurã consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra 

serviciilor disponibile pe plan local; 

   h) implicã în activitãțile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia 

acesteia; 

   i) asigurã instruirea în problematica specificã persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a 

asistenților personali; 

   j) încurajeazã și susține activitãțile de voluntariat; 

   k) colaboreazã cu direcția generalã de asistențã socialã și protecția copilului în domeniul 

drepturilor persoanelor cu dizabilitãți și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din 

acest domeniu. 

    Serviciile sociale acordate de Direcție destinate persoanelor vârstnice pot fi urmãtoarele: 

   a) servicii de îngrijire personalã acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru 

persoanele vârstnice dependente, singure ori a cãror familie nu poate sã le asigure îngrijirea; 



   b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum și servicii destinate amenajãrii sau adaptãrii 

locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale. 

    Serviciile sociale acordate de Direcție destinate protecției și promovãrii drepturilor copilului sunt 

cele de prevenire a separãrii copilului de pãrinții sãi, precum și cele menite sã îi sprijine pe aceștia în 

ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familialã, organizate în 

condițiile legii. 

    Complementar acordãrii serviciilor, în domeniul protecției copilului, Direcția: 

   a) monitorizeazã și analizeazã situația copiilor din unitatea administrativ-teritorialã, precum și 

modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și 

informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și 

justiției sociale; 

   b) realizeazã activitatea de prevenire a separãrii copilului de familia sa; 

   c) identificã și evalueazã situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru 

prevenirea separãrii copilului de familia sa; 

   d) elaboreazã documentaþia necesarã pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordã, 

în condițiile legii; 

   e) asigurã consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor 

acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

   f) asigurã și monitorizeazã aplicarea mãsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și 

droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent; 

   g) viziteazã periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiazã de servicii și beneficii și 

urmãrește modul de utilizare a beneficiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu pãrinți 

plecați la muncã în strãinãtate; 

   h) înainteazã propuneri primarului, în cazul în care este necesarã luarea unei mãsuri de protecție 

specialã, în condițiile legii; 

   i) urmãrește evoluția dezvoltãrii copilului și modul în care pãrinții acestuia își exercitã drepturile și 

își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o mãsurã de protecție specialã și a 

fost reintegrat în familia sa; 

   j) colaboreazã cu direcția generalã de asistențã socialã și protecția copilului în domeniul protecției 

copilului și îi transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu; 

   k) urmãrește punerea în aplicare a hotãrârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de 

tutelã referitoare la prestarea de cãtre pãrinții apți de muncã a acțiunilor sau lucrãrilor de interes 

local, pe durata aplicãrii mãsurii de protecție specialã etc. 

    Structura organizatoricã și numãrul de posturi aferent aparatului propriu al Direcției se aprobã de 

consiliul local, astfel încât funcționarea acesteia sã asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit 

legii și ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în subordinea Direcției. 



     Consiliile locale aprobã, prin hotãrâre, regulamentul de organizare și funcționare a Direcției, pe 

baza prevederilor  regulamentului-cadru. 

    Atribuțiile Direcției,  se completeazã cu alte atribuții prevãzute de lege, în funcție de 

caracteristicile sociale ale unitãților administrativ-teritoriale. 

    Finanțarea Direcției se asigurã din bugetul local. 

     Finanțarea serviciilor sociale și beneficiilor de asistențã socialã se asigurã din bugetul local, 

bugetul de stat, din donații, sponsorizãri și alte forme private de contribuții bãnești, potrivit legii. 

    Structura organizatoricã cuprinde structura orientativã de personal și compartimentarea Direcției. 

     Compartimentarea Direcției poate fi urmãtoarea: 

   a) compartimentul monitorizare, analizã statisticã, indicatori asistențã socialã și incluziune socialã; 

   b) compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul  asistenței  sociale și relaþia cu 

asociațiile și fundațiile; 

   c) compartimentul comunicare, registraturã, relații cu publicul și evaluare inițialã; 

   d) compartimentul de intervenție în situații de urgențã, de abuz, neglijare, trafic, migrație și 

repatrieri și prevenire marginalizare socialã; 

   e) compartimentul evidenþã și platã beneficii de asistențã socialã; 

   f) compartiment servicii sociale; 

   g) compartiment de monitorizare a asistenților personali; 

   h) compartimentul resurse umane; 

   i) compartimentul juridic și contencios; 

   j) compartimentul economico-financiar și administrativ. 

    Fiecare compartiment  presupune constituirea unui serviciu sau birou sau desemnarea cel puțin a 

unei persoane cu aceste atribuții, în funcție de complexitatea activitãții. 

   Directia de asistență socială a orasului Ungheni  este compartimantată astfel : 

 - Director executiv 

-Birou de asistență socială 

-Compartiment evidență si beneficii sociale,monitorizare si prevenirea marginălizării 

sociale.Autoritate tutelara.Protectia copilului. 

-Compartiment asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav. 

-Compartiment  asistent medical scolar.  



    În vederea exercitãrii și realizãrii atribuțiilor Direcției, consiliul local poate aproba organizarea și a 

altor compartimente decât cele prevãzute , cu respectarea prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea 

nr. 292/2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare. 

    Cu  excepția  compartimentelo r prevãzute , în vederea exercitãrii atribuțiilor ce îi revin 

directorul/directorul executiv va asigura încadrarea cu prioritate, a asistenților sociali, cu respectarea 

prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 292/2011, cu modificãrile și completãrile ulterioare, a 

prevederilor Legii nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificãrile ulterioare. 

    În situații excepționale se aplicã prevederile art. 40 alin. (3) ºi (4) din Legea nr. 292/2011, cu 

modificãrile și completãrile ulterioare. 

    Directorul/Directorul executiv va facilita accesul personalului la programe de formare 

profesionalã. 

    Conducerea direcției se asigurã de director/director executiv și de colegiul director. 

    Directorul/Directorul executiv are calitatea de funcționar public/personal contractual. 

    Funcția de director/director executiv se ocupã în condiþiile legii. 

     Candidații pentru ocuparea postului de director/director executiv trebuie sã aibã o vechime în 

specialitate de cel puþin 3 ani și sã fie absolvenți de studii universitare de licențã absolvite cu 

diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licențã sau echivalentã, 

în unul dintre urmãtoarele domenii de licențã: 

   a) asistențã socialã sau sociologie; 
   b) psihologie sau știinþe ale educației; 
   c) drept; 
   d) știinþe administrative; 
   e) sãnãtate; 
   f) economie sau management, finanțe, contabilitate. 
    Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de 

director/director executiv și absolvenți cu diplomã de licențã ai învãþãmântului universitar de lungã 

duratã în alte domenii decât cele prevãzute  cu condiția sã fi absolvit studii de masterat sau 

postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor 

necesare exercitãrii funcției publice. 

    Concursul pentru ocuparea funcþiei de director/director executiv se organizeazã de cãtre Agenþia 

Naþionalã a Funcþionarilor Publici, în condiþiile Hotãrârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea 

normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificãrile și 

completãrile ulterioare, sau, dupã caz, de cãtre primar, în condițiile Hotãrârii Guvernului nr. 

286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare 

a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, cu modificãrile și completãrile ulterioare. 

    Colegiul director al Direcției este compus din secretarul unitãții administrativ-teritoriale, 

directorul/directorul executiv al Direcției, șeful compartimentului de beneficii sociale și șeful 



compartimentului de servicii sociale, 2 șefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului în domeniile educație, spațiu locativ, autoritate tutelarã, 

precum și 2 reprezentanți ai partenerilor sociali. 

     Componența colegiului director este stabilitã prin hotãrâre a consiliului local. 

    Președintele colegiului director este secretarul unitãții administrativ-teritoriale. În situația în care 

președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de cãtre 

directorul/directorul executiv al Direcției. 

    Organizarea, funcționarea și atribuțiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de 

organizare și funcționare al Direcției. 

     Colegiul director se întrunește în ședințã ordinarã trimestrial, la convocarea 

directorului/directorului executiv, precum și în ședințã extraordinarã, ori de câte ori este necesar, la 

cererea directorului/directorului executiv. 

    Sedințele colegiului director se desfãșoarã în prezența a cel puþin douã treimi din numãrul 

membrilor sãi și a președintelui. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, colegiul director adoptã 

hotãrâri cu votul a jumãtate plus unu din totalul membrilor sãi. 

    La ședinþele colegiului director pot participa, fãrã drept de vot, primarul unitãții administrativ-

teritoriale și alți consilieri locali, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director. 

    Colegiul director îndeplinește urmãtoarele atribuții principale: 

   a) analizeazã activitatea Direcției și propune directorului/directorului executiv al Direcției mãsurile 

necesare pentru îmbunãtãțirea activitãții acesteia; 

   b) avizeazã proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exerciþiului bugetar; 

avizul este consultativ; 

   c) avizeazã proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și al planului anual de acțiune, 

precum și rapoartele de activitate ale Direcției; avizul este consultativ; 

   d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare 

și funcționare ale Direcției, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunãtãțirii activitãții 

acesteia; 

   e) propune consiliului local includerea în programul de dezvoltare economicã localã a unei 

componente privind serviciile sociale; 

   f) întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum și 

premierea și sporurile care se acordã la salariul personalului Direcției, cu încadrarea în resursele 

financiare alocate de consiliul local, în condițiile legii. 

    Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotãrâre a consiliului local. 



    Directorul/Directorul executiv al Direcției asigurã conducerea executivã a acesteia și rãspunde de 

buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul/Directorul executiv emite 

dispoziții. 

     Directorul/Directorul executiv reprezintã Direcția, în relațiile cu autoritãțile și instituțiile publice, 

cu persoanele fizice și juridice din țarã și din strãinãtate, precum și în justiție. 

    Directorul/Directorul executiv îndeplinește, în condițiile legii, urmãtoarele atribuții principale: 

   a) exercitã atribuțiile ce revin Direcției în calitate de persoanã juridicã; 

   b) exercitã funcția de ordonator secundar de credite; 

   c) întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar, 

pe care le supune avizãrii colegiului director și aprobãrii consiliului local; 

   d) elaboreazã și supune aprobãrii consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale, al planului anual de acțiune, având avizul consultativ al colegiului director; 

   e) elaboreazã proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementãrii 

strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de mãsuri pentru îmbunãtãțire a activitãții, 

pe care le prezintã spre avizare colegiului director; 

   f) numește și elibereazã din funcție personalul din cadrul Direcției, potrivit legii; 

   g) elaboreazã și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al Direcției, având avizul 

consultativ al colegiului director; 

   h) controleazã activitatea personalului din cadrul Direcției; 

   i) aplicã sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale. 

   Directorul/Directorul executiv îndeplinește și alte atribuții prevãzute de lege sau stabilite prin 

hotãrâre a consiliului local. 

    În absența directorului/directorului executiv, atribuțiile acestuia se exercitã de unul dintre șefii de 

compartiment, desemnat prin dispoziție a directorului/directorului executiv, în condițiile prevãzute 

de regulamentul de organizare și funcționare al Direcției. 

    Numirea, eliberarea din funcție și sancționarea disciplinarã a directorului/directorului executiv al 

Direcției se fac cu respectarea prevederilor legislației aplicabile funcției publice sau personalului 

contractual. 

 


