ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale unor servicii
din structura organizatorică a Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călărași, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții
si Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.07.2021,
Având în vedere:
- raportul Compartimentului Guvernanță Coorporativă și Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr.
11993 din 23.07.2021;
- avizul Comisiei pentru Activităţi Ştiinţifice, Învăţământ, Sănătate, Cultură, Culte, Protecţie Socială,
Sportive şi de Agrement;
- avizul consultativ nr. 8/20.07.2021 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, transmis cu adresa de
înaintare cu nr. 1308/DPSS/21.07.2021, înregistrată la Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călărași sub cu nr. 46382/22.07.2021;
- nota de fundamentare nr. 46426/22.07.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călărași, înregistrată la sediul Consiliului Județean Călărași sub nr. 11937 din 22.07.2021;
- procesul-verbal al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Călărași din data de 09.07.2021;
- nota de fundamentare nr. 42791 din 07.07.2021 a Directorului Executiv Adjunct la Protecția Drepturilor
Persoanelor Adulte, Grosu Lavinia;
- notele de fundamentare cu nr. 42834, 42835 și 42836 din 07.07.2021 ale Directorului Executiv, Arbagic
Daniela;
- adresa nr. 28418/ANDPDCA/DDPD/12.12.2020 prin care ANDPDCA solicita reanalizarea Planului de
restructurare, solutia de impartire a CIA Ciocanesti in doua servicii nefiind agreata;
- prevederile art. 4 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 11 alin. (1) – (3), art. 15 alin. (4) lit. d) și g) din
Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 31 alin. (1) – (5) şi alin. (8) – (9) şi art. 7 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri
pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 11 din Ordinul comun al ministrului muncii și protecției sociale, ministrului afacerilor
interne şi ministrului justiției nr. 173/65/3.042/C/2021 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare şi
intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru
victimele infracţiunilor;
- prevederile art. 27, art. 29, art. 30, art. 35, art. 37 alin. (1), (2), art. 38 şi art. 113 alin. (5) din Legea
asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 2, art. 3 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie
specială;
- prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecţie
specială;
- prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
- prevederile Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr. 82/2019, Anexa nr. 1 - Standarde minime
de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu
dizabilităţi;
- prevederile art. II alin. (1), (3) si art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
- prevederile art. 51 alin. (6) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 31 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006 privind protectia
si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 12 si art. 25 din Metodologia de elaborare a planului de restructurare a centrelor
rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobata prin Decizia nr. 878/30.10.2018 a Presedintelui
ANPD;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. b) coroborate cu cele ale art. 409
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – (1) Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Asistenţă Maternală –
Management de caz pentru AMP şi Copilul Aflat în Plasament la AMP, conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta.
Art. 2. – (1) Se aprobă desfiinţarea Serviciului Rezidențial Modular din cadrul Centrului de Servicii
Sociale pentru Copil și Familie SERA Călărași.
(2) Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Social de zi, Centrul de
Zi din cadrul Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie SERA Călăraşi, conform Anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta.
(3) Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Casei de tip familial I și Casei de tip
familial II cadrul Centrului de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie SERA Călăraşi, conform Anexei nr. 3
care face parte integrantă din prezenta.
Art. 3. – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă
Ciocăneşti, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta.
Art. 4. – Se aprobă desființarea Căsuței de tip familial Lotus Ciocănești din cadrul Complexului de
Servicii Făurei și se modifică Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, conform Anexei nr. 5
care face parte integrantă din prezenta.
Art. 5. – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Social cu Cazare Centrul
de Abilitare și Reablitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oltenița, conform Anexei nr. 6, care face
parte integrantă din prezenta.
Art. 6. – Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, conform Anexelor nr. 7, nr. 8 și nr. 9
care fac parte integrantă din prezenta.
Art. 7. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr.
137 din 30.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentul de organizare și
funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași, Hotărârea Consiliului
Judeţean Călăraşi nr. 202 din 29.11.2019 privind restructurarea Centrului de Îngrijire și Asistență Ciocănești
și reorganizarea în două servicii rezidențoale pentru adulți respectiv, Centru de Îngrijire și Asistență
Ciocănești (C.I.A.) și Centrul de Abilitare și Reabilitare Ciocănești (CAbR), Anexele nr. 1 - 4, 10 și 11 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 77 din 26.04.2021 privind aprobarea Organigramei, Statul de
funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Călărași, precum și a Regulamentelor de organizare și funcționare ale Centrelor din structura
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași și Anexa la Hotărârea Consiliului
Judeţean Călăraşi nr. 165 din 21.12.2020 privind desființarea Complexului de Servicii Comunitare Oltenița
și înființarea Centrului de Abilitare și Reablitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oltenița, precum și
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestuia.
Art. 8. – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călărași va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
PREŞEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ
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