
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

                                                                                   PROIECT 
 

           HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă 

Socială Craiova, pentru anul 2018 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.07.2018; 
 Având în vedere rapoartele nr.109314/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane 
și nr.110758/2018 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios 
Administrativ prin care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova, pentru anul 2018;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii, republicată, 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, modificată prin Hotărârea Guvernului nr.417/2018; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;     
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială 

Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia de Asistenţă 
Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

            INIŢIATOR,       AVIZAT, 
              PRIMAR,                       SECRETAR, 
          Mihail GENOIU          Nicoleta MIULESCU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL RESURSE UMANE 
NR. 109314/09.07.2018 

                              PRIMAR, 
                                                  MIHAIL GENOIU 
 
 

 
 
                                                       AVIZAT, 
                                    ADMINISTRATOR PUBLIC, 
                                      MARIAN SORIN MANDA 
 
 
 

 
RAPORT 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Craiova 
pentru anul 2018 

 
Prin adresa nr. 18808/04.07.2018, înregistrată sub nr. 301CL/04.07.2018, Direcția de 

Asistență Socială Craiova, a transmis spre aprobare organigrama şi statul de funcţii pentru anul 
2018. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 159/2018, s-a aprobat 
schimbarea denumirii instituției din Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului 
Craiova în Direcția de Asistență Socială Craiova. 

Conform notei de fundamentare transmisă prin adresa susmenţionată, Direcția de Asistență 
Socială Craiova a propus modificarea structurii organizatorice si a unor posturi, comparativ cu 
statul de funcţii actual, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
213/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 132/2017, prin s-
au aprobat înfiinţarea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, 
organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei, pentru anul 2017, precum şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare.  

În prezent, serviciul public funcţionează în aparatul propriu cu un număr de 85 posturi, 
dintre care 9 funcţii publice de conducere, 68 funcţii publice de execuţie şi 8 funcţii contractuale de 
execuție, având următoarea structură: 

1. director executiv; 
2. director executiv adjunct; 
3. Serviciul Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială: 
a) Compartimentul Stabilire Ajutor Social; 
b) Biroul Alocaţii, Indemnizaţii şi Ajutoare Încălzire Locuinţe; 
4. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei: 
a) Compartimentul Protecţia Copilului; 
b) Compartimentul Monitorizare şi Consiliere; 
5. Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate; 
6. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi; 
7. Serviciul Resurse Umane şi Juridice; 
8. Compartimentul Control Intern; 
9. Serviciului Buget-Contabilitate; 
10. Compartimentul Achiziţii Publice; 
11. Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică; 
12. Compartimentul Administrativ. 
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În data de 23 noiembrie 2017, a intrat în vigoare 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. Aceasta a fost modificată, în data de 18 iunie 2018, 
prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.  

Conform prevederilor art. 1 din Anexa nr. 2 la hotărârea de guvern, „Direcţia de asistenţă 
socială este instituţia publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă 
socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, 
ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, 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 în nevoie socială.”. 

Potrivit prevederilor H.G. nr. 797/2017,   consiliile locale au obligaţia adoptării hotărârilor 
consiliului local pentru conformare cu prevederile art. 41 şi art. 113-116 din Legea nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale 
serviciilor publice de asistenţă socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de prezenta 
hotărâre. 

Raportat la prevederile legale menționate mai sus și coroborat cu dispozițiile art. 100 din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se impune reorganizarea DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
CRAIOVA, cu păstrarea personalității juridice și a atribuțiilor, având ca scop asigurarea aplicării 
politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilităţi, precum şi a altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017, cu 
modificările și completările ulterioare: „În cazul Direcţiei organizată ca instituţie publică, 
conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/director executiv adjunct sau de 
director general, după caz”;  

Conducerea instituției publice va fi asigurată de directorul executiv și directorul executiv 
adjunct. Dat fiind faptul că atribuțiile funcțiilor publice de director executiv și director executiv 
adjunct se modifică mai puțin de 50%, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, doamna 
Stoian Ioana va fi numită în funcția publică de conducere de director executiv al Direcției de 
Asistență Socială Craiova, iar domnul Dumitrescu Petru-Alexandru va fi numit în funcția publică de 
conducere de director executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Craiova.  

Conform art. 11 din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, structura organizatorică cuprinde structura orientativă de personal şi compartimentarea 
direcţiei, care poate fi următoarea:     

a) compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune 
socială;   

b) compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţia cu 
asociaţiile şi fundaţiile;   

c) compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială;   
d) compartimentul de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi 

repatrieri şi prevenire marginalizare socială;   
e) compartimentul evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială;   
f) compartiment servicii sociale;   
g) compartiment de monitorizare a asistenţilor personali;   
h) compartimentul resurse umane;   
i) compartimentul juridic şi contencios;   
j) compartimentul economico-financiar şi administrativ.   
Fiecare compartiment prevăzut mai sus presupune constituirea unui serviciu sau birou sau 

desemnarea cel puţin a unei persoane cu aceste atribuţii, în funcţie de complexitatea activităţii. 
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Având în vedere cerințele noilor acte normative, Direcţia de Asistenţă Socială Craiova 
propune următoarele modificări ale structurilor funcţionale actuale: 

a) date fiind: faptul că cele trei beneficii de asistenţă socială, venitul minim garantat, 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzire a locuinței au fost unite într-un singur 
beneficiu social solicitat printr-o cerere unică, permiţând focalizarea beneficiului, corespunzător; 
existența unei serii de reglementări suplimentare la acordarea acestui beneficiu, precum şi o 
legatură mai puternică cu serviciile de ocupare şi incluziune pe piaţa forţei de muncă, precum și 
faptul că, în structura stabilită prin HG nr. 797/2017, este prevăzut un singur compartiment 
funcțional care să asigure evidența și plata beneficiilor sociale menționate mai sus, precum și a 
celorlalte prevăzute de legislația în vigoare (de exemplu: ajutoarele de urgență, ajutoarele de 
deces, ajutorul pentru înhumarea persoanelor fără aparținători, bursele sociale, bursele de ajutor 
social, programul „bani de liceu”, ajutorul social acordat persoanelor nevoiașe de către alt stat, 
stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, tichetele sociale stabilite prin Programul 
„SOLIDARITATEA” implementat de autoritatea locală, decontarea cheltuielilor de transport ale 
donatorilor de sânge, ajutoare alimentare în cadrul Programului operaţional Ajutorarea 
persoanelor defavorizate, ajutoare pentru alte categorii de persoane vulnerabile, etc.), se 
reorganizează Serviciul Stabilire beneficii și protecție socială, compus din Compartimentul Stabilire 
Ajutor Social şi Biroul Alocații, Indemnizații, Ajutoare Încălzire Locuințe în Serviciul Evidență și 
Plată Beneficii de Asistență Socială; noua structură va fi trecută în subordinea directorului 
executiv adjunct și va fi condusă de un şef serviciu, astfel: 

- domnul Musceleanu Costin, şef serviciu - Serviciul Stabilire Beneficii și Protecție Socială 
va fi numit în noua funcţie publică de conducere, de șef serviciu - Serviciul Evidență și Plată 
Beneficii de Asistență Socială, în temeiul art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că fişa postului acestuia nu se modifică mai 
mult de 50%; 

- activitatea desfășurată la nivelul Compartimentului Stabilire Ajutor Social se va desfășura 
în cadrul serviciului sus-menționat, iar funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice din 
cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, conform art. 100 din Legea nr. 
188/1999 republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că fişele de 
post ale acestora nu se modifică mai mult de 50%; 

- activitățile privind alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzire a locuinței 
desfășurate de către funcționarii publici de execuție la nivelul Biroului Alocaţii, Indemnizaţii, 
Ajutoare Încălzire Locuinţe se vor desfășura în cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de 
Asistență Socială, iar funcţionarii publici de execuție vor fi numiţi în noile funcţii publice din cadrul 
Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, conform art. 100 din Legea nr. 
188/1999 republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că fişele de 
post ale acestora nu se modifică mai mult de 50%;  

- se desființează funcția publică de conducere vacantă de șef birou - Biroul Alocații, 
Indemnizații, Ajutoare Încălzire Locuințe; măsura este justificată și prin prisma faptului că atribuțiile 
se reduc mai mult de 50%, întrucât atribuțiile privind alocațiile de stat, indemnizațiile pentru 
creșterea și îngrijirea copilului, stimulentele de inserție și acordarea laptelui praf pentru copii cu 
vârste între 0-12 luni vor fi preluate în cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei, iar atribuțiile 
privind alocația de susținere a familiei și ajutorul de încălzire a locuinței se elimină; 

- funcționarului public de execuție Luba Nicoleta-Janina, care are în prezent raportul de 
serviciu suspendat, fiind în concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, 
i se vor aplica prevederile art. 96 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- noul serviciu va fi alcătuit din 17 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 16 funcţii 
publice de execuţie; 

b) în cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei, din subordinea directorului 
executiv adjunct: 
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- se desființează Compartimentul Monitorizare și Consiliere, structură funcțională alcătuită 
din funcții publice și contractuale vacante; 

- se înființează Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale 
pentru Îngrijirea Copilului, cu o funcție publică de execuție vacantă nou-înființată, de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant; 

- fișa postului de șef serviciu - Serviciul Protecția Copilului și Familiei nu comportă 
modificări de peste 50%;  

c) se reorganizează Compartimentul Strategii Sociale și Parteneriate, respectiv activitatea 
se va desfășura la nivel de serviciu: Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul 
Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile în subordinea directorului executiv 
adjunct; în cadrul serviciului se înființează funcția publică de conducere vacantă de şef serviciu; 
serviciul va avea în structură două compartimente nou-înființate: 

- Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG, în cadrul căruia vor 
fi numiţi în noile funcţii publice, în baza art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, funcţionarii publici de execuţie: Oprea Elena şi Manolescu 
Ana-Maria, încadraţi în prezent la Compartimentul Strategii Sociale și Parteneriate, dat fiind faptul 
că fişele de post ale acestora nu se modifică; în cadrul compartimentului se înființează trei funcții 
publice de execuție vacante: una de inspector, clasa I, grad profesional principal și două funcții 
publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior;  

- Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și 
Incluziune Socială, în cadrul căruia va fi numit în noua funcţie publică, în baza art. 100 din Legea 
nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public de execuţie 
Constantinescu Liliana, încadrată în prezent la Compartimentul Strategii Sociale și Parteneriate, 
dat fiind faptul că fişa de post a acesteia nu se modifică; în cadrul compartimentului se înființează 
o funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal;  

- noul serviciu va fi alcătuit din 8 funcţii publice (1 funcţie publică de conducere și 7 funcții 
publice de execuție); 

d) se redenumește Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi, din 
subordinea directorului executiv adjunct, în Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu 
Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială; în cadrul acestui birou, vor fi numiţi în noile 
funcţii publice funcţionarii publici de conducere și de execuție, în temeiul art. 100 din Legea nr. 
188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere și faptul că fișele 
de post ale acestora nu se modifică cu mai mult de 50%; 

e) se reorganizează Serviciul Resurse Umane şi Juridic, din subordinea directorului 
executiv, în Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; este 
condus de un şef serviciu, funcție publică de conducere vacantă, având în componență două 
compartimente: 

- Compartimentul Resurse Umane și Juridic, nou-înfiinţat, în cadrul căruia vor fi numiţi în 
noile funcţii publice, în baza art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, funcţionarii publici de execuţie: Răpănoiu Carmen-Luisa și Stoica Gina-
Lorena, încadraţi în prezent la Serviciul Resurse Umane și Juridic, dat fiind faptul că fişele de post 
ale acestora nu se modifică; în cadrul compartimentului se înființează o funcție publică de execuție 
vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant; 

- Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali, nou-înfiinţat, în cadrul căruia vor fi 
numiţi în noile funcţii publice, în baza art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, funcţionarii publici de execuţie: Cotigă Olivia-Laura și Mirescu Ionela-
Alina, încadraţi în prezent la Serviciul Resurse Umane și Juridic, dat fiind faptul că fişele de post 
ale acestora nu se modifică; având în vedere că, în prezent, raportul de serviciu al funcționarului 
public Mirescu Ionela-Alina este suspendat pe perioada concediului de creșterea și îngrijirea 
copilului, acestuia i se aplică și prevederile art. 96 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; în cadrul compartimentului se înființează trei funcții publice 
de execuție vacante: inspector, clasa I, grad profesional debutant, inspector, clasa I, grad 
profesional superior și referent, clasa a III-a, grad profesional superior; 
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f) în cadrul Serviciului Management Documente, Relații Publice și Informatică, din 
subordinea directorului executiv, se înființează o funcție publică de execuție vacantă, de inspector, 
clasa I, grad profesional debutant; 

g) în cadrul Compartimentului Administrativ, din subordinea directorului executiv adjunct, 
se va desființa o funcție contractuală de execuție vacantă de muncitor calificat (M), treapta a III-a. 

Celelalte structuri funcționale ale direcției, respectiv Compartimentul Control Intern, 
Serviciul Buget-Contabilitate și Compartimentul Achiziții Publice, își păstrează structura și 
subordonarea actuale.  

 
În ceea ce priveşte structura funcţiilor publice, se propun următoarele: 
1) se desființează funcția publică de conducere vacantă de șef birou - Biroul Alocații, 

Indemnizații, Ajutoare Încălzire Locuințe; 
2) se desființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional asistent din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul Protecția 
Copilului și Familiei; 

3) se desființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul Protecția Copilului și 
Familiei; 

4) se desființează două funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului Strategii Sociale și Parteneriate; 

5) se desființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic; 

6) se desființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic; 

7) se desființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
superior din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic; 

8) se desființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic; 

9) se desființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal din cadrul Biroului Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități, redenumit în 
Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială; 

10) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului Protecția Copilului, Serviciul Protecția Copilului și Familiei; 

11) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimentului Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru 
Îngrijirea Copilului, Serviciul Protecția Copilului și Familiei; 

12) se înființează funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul Strategii, 
Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile; 

13) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG, Serviciul 
Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile; 

14) se înființează două funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG, 
Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și 
Fundațiile; 

15) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
principal în cadrul Compartimentului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și 
Incluziune Socială, Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și 
Relația cu Asociațiile și Fundațiile; 

16) se înființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Juridic, Serviciul Resurse 
Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; 
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17) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, Serviciul Resurse Umane, 
Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; 

18) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, Serviciul Resurse Umane, 
Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; 

19) se înființează funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa a III-a, grad 
profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, Serviciul Resurse 
Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; 

20) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional 
debutant în cadrul Serviciului Management Documente, Relații Publice și Informatică. 

Totodată, se propun următoarele transformări de funcții publice vacante: 
1) funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant din 

cadrul Compartimentului Protecția Copilului, Serviciul Protecția Copilului și Familiei, în funcția 
publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 

2) funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa a III-a, grad profesional principal 
din cadrul Serviciului Management Documente, Relații Publice și Informatică, în funcția publică de 
execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior. 

În ceea ce priveşte structura funcţiilor contractuale, se propun următoarele: 
1) se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de psiholog, grad profesional 

stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul Protecția Copilului și 
Familiei; 

2) se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de psiholog, grad profesional 
practicant din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul Protecția Copilului și 
Familiei; 

3) se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de mediator sanitar, studii medii 
din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul Protecția Copilului și Familiei; 

4) se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de muncitor calificat (M), treapta 
a III-a, din cadrul Compartimentului Administrativ; 

5) se înființează funcția contractuală de execuție vacantă de psiholog, grad profesional 
practicant, în cadrul Compartimentului Protecția Copilului, Serviciul Protecția Copilului și Familiei; 

6) se înființează funcția contractuală de execuție vacantă de mediator sanitar, studii medii, 
în cadrul Biroului Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități și Prevenire 
Marginalizare Socială. 

Având în vedere faptul că există modificări în structura funcţiilor publice, Direcţia de 
Asistenţă Saocială Craiova a obținut avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 
17356/2018, acesta fiind prealabil şi obligatoriu, conform art. 107 din Legea nr. 188/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Noua structură a Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova va fi următoarea: 
1. director executiv; 
2. director executiv adjunct; 
3. Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială; 
4. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei: 
a) Compartimentul Protecţia Copilului; 
b) Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru Îngrijirea 

Copilului; 
5. Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu 

Asociațiile și Fundațiile: 
a) Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG; 
b) Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune 

Socială; 
6. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare 

Socială; 
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7. Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali: 
a) Compartimentul Resurse Umane și Juridic; 
b) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali; 
8. Compartimentul Control Intern; 
9. Serviciul Buget-Contabilitate; 
10. Compartimentul Achiziţii Publice; 
11. Serviciul Management Documente, Relaţii publice şi Informatică; 
12. Compartimentul Administrativ. 
De asemenea, direcţia gestionează dosarele de personal pentru 486 asistenţi personali, 

salariați angajaţi pe bază de contract individual de muncă, la nivelul anului 2018 fiind aprobat, prin 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 12/2018, un număr total de 500 asistenţi 
personali, posturi ce vor fi evidențiate atât în organigramă, cât și în statul de funcții.  

În consecinţă, organigrama Direcţiei de Asistență Socială Craiova, pentru anul 2018, va 
cuprinde un număr de 585 posturi, structurate astfel: 

a) 85 posturi în aparatul propriu: 
 - 9 funcţii publice de conducere: 
  - 1 funcţie publică de conducere de director executiv; 
  - 1 funcţie publică de conducere de director executiv adjunct; 
  - 6 funcţii publice de conducere de şef serviciu; 
  - 1 funcţie publică de conducere de şef birou; 
 - 70 funcţii publice de execuţie; 
- 6 funcţii contractuale de execuţie; 
b) 500 posturi contractuale de asistenți personali, din care 486 ocupate și 14 vacante, la 

data de 30.06.2018. 
Au fost respectate prevederile art. 100 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, iar, la stabilirea 
numărului total al funcţiilor publice de conducere din cadrul direcţiei, s-au respectat prevederile art. 
112, referitoare la numărul maxim al funcţiilor publice de conducere admise în cadrul instituţiei - 
maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate şi reflectă ierarhizarea compartimentelor, 
precum şi subordinea ierarhică directă faţă de conducerea instituţiei. Nu există funcţii contractuale 
de conducere. 

Posturile de natură contractuală din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova nu au în 
fişele posturilor atribuţii care să implice exercitarea de prerogative de putere publică, aşa cum este 
stipulat de art. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 
modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a şi alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală, Consiliul Local ,, aprobă, în condiţiile legii, la 
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de 
funcţii ale regiilor autonome de interes local”. 

Fată de cele expuse şi având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 
53/2003 - Codul Muncii, republicată, 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, propunem  aprobarea organigramei şi statului 
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de funcţii ale DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA.,  pentru anul 2018, conform 
anexelor 1 şi 2 la prezentul raport. 

 
 
 

SERVICIU RESURSE UMANE, ÎNTOCMIT, 
                       LIA-MARTHA TONCEA  OLGA GEORGESCU 

 



 1 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 
Nr. 110758/11. 07.2018   

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
   Având în vedere: 

 - Raportul nr. 109314/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se supune spre 
aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova organigrama și statul de funcții ale Direcției de 
Asistență Socială Craiova pentru anul 2018. 
 - În temeiul  prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; Noul Cod Civil, 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; 
 Având în vedere adresa emisă de Direcția de Asistență Socială Craiova, nr. 18808/04.07.2018, 
înregistrată sub nr. 301CL/04.07.2018,  HCL nr. 159/2018 conform căreia s-a aprobat schimbarea 
denumirii instituției din Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova în 
Direcția de Asistență Socială Craiova; nota de fundamentare transmisă prin adresa susmenţionată, prin 
care  Direcția de Asistență Socială Craiova a propus modificarea structurii organizatorice si a unor 
posturi, comparativ cu statul de funcţii actual, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 213/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
132/2017, prin s-au aprobat înfiinţarea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei, pentru anul 2017, precum şi 
regulamentul de organizare şi funcţionare.  
 -Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea  profesiei de consilier juridic; 
 
 
                AVIZĂM FAVORABIL 

 propunerea Serviciului Resurse Umane  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA.,  pentru anul 2018, conform anexelor 1 şi 2 la 
prezentul raport. 

 
 Director Executiv,      Întocmit, 
 Ovidiu Mischianu                  cons. jur. Floricica Boangiu 
  
  

 



                                                                                  
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONSILIUL LOCAL 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA 
  

DIRECTOR EXECUTIV 

 

COMPARTIMENTUL 
PROTECŢIA 
COPILULUI 

COMPARTIMENTUL 
ALOCAȚII DE STAT, 

INDEMNIZAȚII ȘI 
MĂSURI 

EXCEPȚIONALE 
PENTRU ÎNGRIJIREA 

COPILULUI 

PRIMAR 

1 
 

  11 

585 
 

 

 

SERVICIUL 
PROTECŢIA 

COPILULUI ŞI 
FAMILIEI 

 

 

SERVICIUL 
STRATEGII, 

PROGRAME ȘI 
PROIECTE ÎN 
DOMENIUL 
ASISTENȚEI 
SOCIALE ȘI 

RELAȚIA CU 
ASOCIAȚIILE ȘI 

FUNDAȚIILE  

DIRECTOR  
EXECUTIV ADJUNCT 

  1 

 
 
 

COMPARTI 
MENTUL 

ADMINISTRATIV 

 

 

SERVICIUL 
BUGET-

CONTABILI 
TATE  

   7   1 
 

1 
 

7 
 

4 
 

 

 

SERVICIUL 
MANAGEMENT 
DOCUMENTE, 

RELAŢII 
PUBLICE ŞI 

INFORMATICĂ 

  12 
 

 

COMPARTIMENTUL 
MONITORIZARE, 

ANALIZĂ STATISTICĂ, 
INDICATORI  

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
ȘI INCLUZIUNE 

SOCIALĂ 

2 
 

1 
 

 
 

SERVICIUL 
EVIDENȚĂ ȘI 

PLATĂ 
BENEFICII DE 

ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ  

 

1 16  
BIROUL 

PROTECŢIE 
PERSOANE 

VÂRSTNICE ȘI 
PERSOANE CU 

DIZABILITĂŢI ȘI 
PREVENIRE 

MARGINALIZARE 
SOCIALĂ 

 
COMPARTIMENTUL 

STRATEGII, 
PROGRAME, 
PROIECTE ȘI  

RELAȚIA CU ONG  

10 1 

5 

 

 
SERVICIUL 
RESURSE 
UMANE,  

JURIDIC ŞI 
MONITORIZARE 

ASISTENȚI 
PERSONALI 

8 1 8  

 

COMPAR 
TIMENTUL 
CONTROL 

INTERN 

1 

 
 

COMPARTIMENT 
ACHIZIŢII PUBLICE 

3 
 
 

ASISTENŢI 
PERSONALI 

500
00

1 1 

 
 
COMPARTIMENTUL 
RESURSE UMANE ŞI  

JURIDIC 

 
 

COMPARTIMENTUL 
MONITORIZARE 

ASISTENȚI PERSONALI 

3 5 

NUMĂR TOTAL FUNCȚII: 585 

Anexa nr. 1 la raport nr. 109314/09.07.2018  
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1 director executiv II S

2
director executiv 

adjunct
II S

Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială 
(1+16)

3 șef serviciu II S

4 consilier I superior S

5 inspector I superior S

6 inspector I principal S

7 inspector I superior S

8 inspector I principal S

9
referent de 

specialitate
II superior SSD

10 inspector I superior S

11 inspector I superior S

12 inspector I superior S

13 inspector I superior S

14 inspector I superior S

15 inspector I principal S

16 inspector I superior S

17 inspector I principal S

18 referent III superior M
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        ANEXA NR. 2 la raportul nr. 109314/09.07.2018

STAT DE FUNCȚII - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

NR. 
CRT.
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19 referent III superior M

Serviciul Protecția Copilului și Familiei (1+11)

20 șef serviciu S

Compartimentul Protecția Copilului (11)

21 consilier juridic I superior S

22 inspector I principal S

23 inspector I superior S

24 consilier I superior S

25 inspector I superior S

26 inspector I debutant S

27 inspector I principal S

28 inspector I debutant S

29 inspector I debutant S

30 inspector I superior S

31 psiholog
practica

nt
S

Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri 
Excepționale pentru Îngrijirea Copilului (1)

32 inspector I debutant S

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

(1+7)

33 șef serviciu II S

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația 
cu ONG (5)

34 inspector I superior S
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35 inspector I superior S

36 inspector I principal S

37 inspector I superior S

38 inspector I superior S

Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, 
Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială (2)

39 consilier I superior S

40 inspector I principal S

Biroul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu 
Dizabilități și Prevenire Marginalizare Socială (1+10)

41 șef birou II S

42 inspector I superior S

43 inspector I superior S

44 inspector I principal S

45 inspector I superior S

46 inspector I debutant S

47 inspector I debutant S

48 inspector I debutant S

49 inspector I debutant S

50 inspector I superior S

51
mediator 

sanitar
M

Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare 
Asistenți Personali (1+8)

52 șef serviciu II S

Compartimentul Resurse Umane și Juridic (3)

53 inspector I superior S
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54 consilier juridic I principal S

55 consilier juridic I debutant S

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali (5)

56 inspector I superior S

57 inspector I asistent S

58 inspector I debutant S

59 inspector I superior S

60 referent III superior M

Compartimentul Control Intern (1)

61 inspector I superior S

Serviciul Buget-Contabilitate (1+7)

62 șef serviciu II S

63 inspector I debutant S

64 expert I superior S

65 expert I superior S

66 consilier I superior S

67 inspector I superior S

68 inspector I superior S

69 inspector I debutant S

Compartimentul Achiziții Publice (3)

70 inspector I superior S

71 inspector I principal S

72 inspector I superior S
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Serviciul Management Documente, Relații Publice și 
Informatică (1+8)

73 șef serviciu II S

74 consilier I superior S

75 inspector I principal S

76 inspector I superior S

77 inspector I superior S

78 referent III superior M

79 referent III asistent M

80 inspector I superior S

81 inspector I debutant S

Compartimentul Administrativ (4)

82
inspector de 

specialitate
II S

83
muncitor 

calificat
III Șc.prof./M

84 îngrijitor G

85 șofer I Șc.prof./M

Asistenți Personali (500)

asistent 

personal
G

Ocupate Vacante TotalFuncția / Număr posturi
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0 0 0

0 0 0

58 21 79

6 3 9

52 18 70

489 17 506

0 0 0

489 17 506

- - -

547 38 585

Nr. total de funcții publice de execuție

Nr. total funcții contractuale

Nr. total funcții contractuale de conducere

Nr. total funcții contractuale de execuție

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările și completările ulterioare

Nr. total de funcții în instituție

Nr. total de funcții publice

Nr. total de funcții publice de conducere

Nr. total de funcții de demnitate publică

Nr. total de înalți funcționari publici
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DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA 
  

DIRECTOR EXECUTIV 

 

COMPARTIMENTUL 
PROTECŢIA 
COPILULUI 

COMPARTIMENTUL 
ALOCAȚII DE STAT, 

INDEMNIZAȚII ȘI 
MĂSURI 

EXCEPȚIONALE 
PENTRU ÎNGRIJIREA 

COPILULUI 

PRIMAR 

1 
 

  11 

585 
 

 

 

SERVICIUL 
PROTECŢIA 

COPILULUI ŞI 
FAMILIEI 

 

 

SERVICIUL 
STRATEGII, 

PROGRAME ȘI 
PROIECTE ÎN 
DOMENIUL 
ASISTENȚEI 
SOCIALE ȘI 

RELAȚIA CU 
ASOCIAȚIILE ȘI 

FUNDAȚIILE  

DIRECTOR  
EXECUTIV ADJUNCT 

  1 

 
 
 

COMPARTI 
MENTUL 

ADMINISTRATIV 

 

 

SERVICIUL 
BUGET-

CONTABILI 
TATE  

   7   1 
 

1 
 

7 
 

4 
 

 

 

SERVICIUL 
MANAGEMENT 
DOCUMENTE, 

RELAŢII 
PUBLICE ŞI 

INFORMATICĂ 

  12 
 

 

COMPARTIMENTUL 
MONITORIZARE, 

ANALIZĂ STATISTICĂ, 
INDICATORI  

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
ȘI INCLUZIUNE 

SOCIALĂ 

2 
 

1 
 

 
 

SERVICIUL 
EVIDENȚĂ ȘI 

PLATĂ 
BENEFICII DE 
ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ  
 

1 16  
BIROUL 

PROTECŢIE 
PERSOANE 

VÂRSTNICE ȘI 
PERSOANE CU 

DIZABILITĂŢI ȘI 
PREVENIRE 

MARGINALIZARE 
SOCIALĂ 

 
COMPARTIMENTUL 

STRATEGII, 
PROGRAME, 
PROIECTE ȘI  

RELAȚIA CU ONG  

10 1 

5 

 

 
SERVICIUL 
RESURSE 
UMANE,  

JURIDIC ŞI 
MONITORIZARE 

ASISTENȚI 
PERSONALI 

8 1 8  

 

COMPAR 
TIMENTUL 
CONTROL 

INTERN 

1
 

 

 
 

COMPARTIMENT 
ACHIZIŢII PUBLICE 

3 
 
 

ASISTENŢI 
PERSONALI 

500
00

1 1 

 
 
COMPARTIMENTUL 
RESURSE UMANE ŞI  

JURIDIC 

 
 

COMPARTIMENTUL 
MONITORIZARE 

ASISTENȚI PERSONALI 

3 5 

NUMĂR TOTAL FUNCȚII: 585 

Anexa nr. 1 la nota de fundamentare nr. 18805/04.07.2018 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA         ANEXA NR. 2 la nota de fundamentare nr. 18805/04.07.2018

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

STAT DE FUNCȚII - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA

STRUCTURA

FUNCȚIA PUBLICĂ

C
la

sa

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

OBSERVAȚII

de conducere de execuție de execuție

1 director executiv II S

2 II S

3 șef serviciu II S

4 consilier I superior S

5 inspector I superior S

6 inspector I principal S

7 inspector I superior S

8 inspector I principal S

9 II superior SSD

10 inspector I superior S

11 inspector I superior S

12 inspector I superior S

13 inspector I superior S

14 inspector I superior S

15 inspector I principal S

16 inspector I superior S

         
         
         
    

NR. 
CRT.

FUNCȚIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l FUNCȚIA 

CONTRACTUALĂ

T
re

ap
ta

 
pr

of
es

io
na

la
 / 

gr
ad

Înalt 
funcționar 

public

de 
conducere

director executiv 
adjunct

Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială 
(1+16)

referent de 
specialitate



STRUCTURA

FUNCȚIA PUBLICĂ

C
la

sa

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

OBSERVAȚII

de conducere de execuție de execuție

NR. 
CRT.

FUNCȚIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l FUNCȚIA 

CONTRACTUALĂ

T
re

ap
ta

 
pr

of
es

io
na

la
 / 

gr
ad

Înalt 
funcționar 

public

de 
conducere

17 inspector I principal S

18 referent III superior M

19 referent III superior M

Serviciul Protecția Copilului și Familiei (1+11)

20 șef serviciu S

Compartimentul Protecția Copilului (11)

21 consilier juridic I superior S

22 inspector I principal S

23 inspector I superior S

24 consilier I superior S

25 inspector I superior S

26 inspector I debutant S

27 inspector I principal S

28 inspector I debutant S

29 inspector I debutant S

30 inspector I superior S

31 psiholog S

32 inspector I debutant S

33 șef serviciu II S

practica
nt

Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri 
Excepționale pentru Îngrijirea Copilului (1)

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

(1+7)



STRUCTURA

FUNCȚIA PUBLICĂ

C
la

sa

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

OBSERVAȚII

de conducere de execuție de execuție

NR. 
CRT.

FUNCȚIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l FUNCȚIA 

CONTRACTUALĂ

T
re

ap
ta

 
pr

of
es

io
na

la
 / 

gr
ad

Înalt 
funcționar 

public

de 
conducere

34 inspector I superior S

35 inspector I superior S

36 inspector I principal S

37 inspector I superior S

38 inspector I superior S

39 consilier I superior S

40 inspector I principal S

41 șef birou II S

42 inspector I superior S

43 inspector I superior S

44 inspector I principal S

45 inspector I superior S

46 inspector I debutant S

47 inspector I debutant S

48 inspector I debutant S

49 inspector I debutant S

50 inspector I superior S

51 M

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația 
cu ONG (5)

Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, 
Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială (2)

Biroul Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu 
Dizabilități și Prevenire Marginalizare Socială (1+10)

mediator 
sanitar



STRUCTURA

FUNCȚIA PUBLICĂ

C
la

sa

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

OBSERVAȚII

de conducere de execuție de execuție

NR. 
CRT.

FUNCȚIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l FUNCȚIA 

CONTRACTUALĂ

T
re

ap
ta

 
pr

of
es

io
na

la
 / 

gr
ad

Înalt 
funcționar 

public

de 
conducere

52 șef serviciu II S

Compartimentul Resurse Umane și Juridic (3)

53 inspector I superior S

54 consilier juridic I principal S

55 consilier juridic I debutant S

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali (5)

56 inspector I superior S

57 inspector I asistent S

58 inspector I debutant S

59 inspector I superior S

60 referent III superior M

Compartimentul Control Intern (1)

61 inspector I superior S

Serviciul Buget-Contabilitate (1+7)

62 șef serviciu II S

63 inspector I debutant S

64 expert I superior S

65 expert I superior S

66 consilier I superior S

67 inspector I superior S

68 inspector I superior S

69 inspector I debutant S

Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare 
Asistenți Personali (1+8)



STRUCTURA

FUNCȚIA PUBLICĂ

C
la

sa

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

OBSERVAȚII

de conducere de execuție de execuție

NR. 
CRT.

FUNCȚIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l FUNCȚIA 

CONTRACTUALĂ

T
re

ap
ta

 
pr

of
es

io
na

la
 / 

gr
ad

Înalt 
funcționar 

public

de 
conducere

Compartimentul Achiziții Publice (3)

70 inspector I superior S

71 inspector I principal S

72 inspector I superior S

73 șef serviciu II S

74 consilier I superior S

75 inspector I principal S

76 inspector I superior S

77 inspector I superior S

78 referent III superior M

79 referent III asistent M

80 inspector I superior S

81 inspector I debutant S

Compartimentul Administrativ (4)

82 II S

83 III Șc.prof./M

84 îngrijitor G

85 șofer I Șc.prof./M

Asistenți Personali (500)

Serviciul Management Documente, Relații Publice și 
Informatică (1+8)

inspector de 
specialitate

muncitor 
calificat



STRUCTURA

FUNCȚIA PUBLICĂ

C
la

sa

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

N
iv

el
ul

 s
tu

di
il

or

OBSERVAȚII

de conducere de execuție de execuție

NR. 
CRT.

FUNCȚIA DE 
DEMNITATE 

PUBLICĂ G
ra

du
l 

pr
of

es
io

na
l FUNCȚIA 

CONTRACTUALĂ

T
re

ap
ta

 
pr

of
es

io
na

la
 / 

gr
ad

Înalt 
funcționar 

public

de 
conducere

G

Funcția / Număr posturi Ocupate Vacante Total

Nr. total de funcții de demnitate publică 0 0 0

Nr. total de înalți funcționari publici 0 0 0

Nr. total de funcții publice 58 21 79

Nr. total de funcții publice de conducere 6 3 9

Nr. total de funcții publice de execuție 52 18 70

Nr. total funcții contractuale 489 17 506

Nr. total funcții contractuale de conducere 0 0 0

Nr. total funcții contractuale de execuție 489 17 506

- - -

Nr. total de funcții în instituție 547 38 585

DIRECTOR EXECUTIV,
IOANA STOIAN

asistent 
personal

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. Nr. 63/2010 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu 

modificările și completările ulterioare





 
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI JURIDIC 
Nr. 18805/04.07.2018 
 VIZAT, 

ADMINISTRATOR PUBLIC, 
MARIAN-SORIN MANDA 

   
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială 
Craiova pentru anul 2018  

         
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 132/2017, s-au aprobat 
înfiinţarea Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, 
organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei, pentru anul 2017, precum şi regulamentul de 
organizare şi funcţionare. În prezent, serviciul public funcţionează în aparatul propriu cu un 
număr de 85 posturi, dintre care 9 funcţii publice de conducere, 68 funcţii publice de 
execuţie şi 8 funcţii contractuale de execuție, având următoarea structură: 

1. director executiv; 
2. director executiv adjunct; 
3. Serviciul Stabilire Beneficii şi Protecţie Socială: 
a) Compartimentul Stabilire Ajutor Social; 
b) Biroul Alocaţii, Indemnizaţii şi Ajutoare Încălzire Locuinţe; 
4. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei: 
a) Compartimentul Protecţia Copilului; 
b) Compartimentul Monitorizare şi Consiliere; 
5. Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate; 
6. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi; 
7. Serviciul Resurse Umane şi Juridice; 
8. Compartimentul Control Intern; 
9. Serviciului Buget-Contabilitate; 
10. Compartimentul Achiziţii Publice; 
11. Serviciul Management Documente, Relaţii Publice şi Informatică; 
12. Compartimentul Administrativ. 
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 159/2018, s-a 

aprobat schimbarea denumirii instituției din Direcția Publică Comunitară de Asistență 
Socială a Municipiului Craiova în Direcția de Asistență Socială Craiova. 

Potrivit art. 36 alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul local aprobă, în 
condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, 
precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local. 

În data de 23 noiembrie 2017, a intrat în vigoare 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. Aceasta a fost modificată, în data de 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova 

CUI 36884072 

Str. Eustaţiu Stoenescu bl.T8, 
parter Craiova, 200618 

Tel./Fax: 0251437617 
contact@spascraiova.ro 

www.spascraiova.ro 



18 iunie 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 417/2018 privind modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 
ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.  

Conform prevederilor art. 1 din Anexa nr. 2 la hotărârea de guvern, „Direcţia de 
asistenţă socială este instituţia publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor 
de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale 
municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, 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 în nevoie socială.”. 

Potrivit art. 6 alin. 1 din același act normativ, în termen de 120 de zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii de guvern, consiliile locale şi consiliile judeţene au obligaţia 
adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al sectoarelor 
municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru conformare cu 
prevederile art. 41 şi art. 113-116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială în baza regulamentelor- cadru prevăzute de prezenta hotărâre. 

Raportat la prevederile legale menționate mai sus și coroborat cu dispozițiile art. 100 
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, se impune reorganizarea DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
CRAIOVA, cu păstrarea personalității juridice și a atribuțiilor, având ca scop asigurarea 
aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 
socială. 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017, 
cu modificările și completările ulterioare: „În cazul Direcţiei organizată ca instituţie publică, 
conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/director executiv adjunct sau de 
director general, după caz”;  

Conducerea instituției publice va fi asigurată de directorul executiv și directorul 
executiv adjunct. Dat fiind faptul că atribuțiile funcțiilor publice de director executiv și 
director executiv adjunct se modifică mai puțin de 50%, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și 
completările ulterioare, doamna Stoian Ioana va fi numită în funcția publică de conducere de 
director executiv al Direcției de Asistență Socială Craiova, iar domnul Dumitrescu Petru-
Alexandru va fi numit în funcția publică de conducere de director executiv adjunct al 
Direcției de Asistență Socială Craiova.  

Conform art. 11 din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017, cu modificările și completările 
ulterioare, structura organizatorică cuprinde structura orientativă de personal şi 
compartimentarea direcţiei, care poate fi următoarea:     

a) compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi 
incluziune socială;   

b) compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi 
relaţia cu asociaţiile şi fundaţiile;   

c) compartimentul comunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială;   
d) compartimentul de intervenţie în situaţii de urgenţă, de abuz, neglijare, trafic, 

migraţie şi repatrieri şi prevenire marginalizare socială;   
e) compartimentul evidenţă şi plată beneficii de asistenţă socială;   
f) compartiment servicii sociale;   
g) compartiment de monitorizare a asistenţilor personali;   
h) compartimentul resurse umane;   
i) compartimentul juridic şi contencios;   
j) compartimentul economico-financiar şi administrativ.   



Fiecare compartiment prevăzut mai sus presupune constituirea unui serviciu sau birou 
sau desemnarea cel puţin a unei persoane cu aceste atribuţii, în funcţie de complexitatea 
activităţii. 
 Având în vedere cerințele noilor acte normative, se impun următoarele modificări ale 
structurilor funcţionale actuale: 

a) date fiind: faptul că cele trei beneficii de asistenţă socială, venitul minim garantat, 
alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzire a locuinței au fost unite într-un 
singur beneficiu social solicitat printr-o cerere unică, permiţând focalizarea beneficiului, 
corespunzător; existența unei serii de reglementări suplimentare la acordarea acestui 
beneficiu, precum şi o legatură mai puternică cu serviciile de ocupare şi incluziune pe piaţa 
forţei de muncă, precum și faptul că, în structura stabilită prin HG nr. 797/2017, este 
prevăzut un singur compartiment funcțional care să asigure evidența și plata beneficiilor 
sociale menționate mai sus, precum și a celorlalte prevăzute de legislația în vigoare (de 
exemplu: ajutoarele de urgență, ajutoarele de deces, ajutorul pentru înhumarea persoanelor 
fără aparținători, bursele sociale, bursele de ajutor social, programul „bani de liceu”, ajutorul 
social acordat persoanelor nevoiașe de către alt stat, stimulentul educațional sub formă de 
tichete sociale pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind 
din familii defavorizate, tichetele sociale stabilite prin Programul „SOLIDARITATEA” 
implementat de autoritatea locală, decontarea cheltuielilor de transport ale donatorilor de 
sânge, ajutoare alimentare în cadrul Programului operaţional Ajutorarea persoanelor 
defavorizate, ajutoare pentru alte categorii de persoane vulnerabile, etc.), se reorganizează 
Serviciul Stabilire beneficii și protecție socială, compus din Compartimentul Stabilire Ajutor 
Social şi Biroul Alocații, Indemnizații, Ajutoare Încălzire Locuințe în Serviciul Evidență și 
Plată Beneficii de Asistență Socială; noua structură va fi trecută în subordinea directorului 
executiv adjunct și va fi condusă de un şef serviciu, astfel: 

- domnul Musceleanu Costin, şef serviciu - Serviciul Stabilire Beneficii și Protecție 
Socială va fi numit în noua funcţie publică de conducere, de șef serviciu - Serviciul Evidență 
și Plată Beneficii de Asistență Socială, în temeiul art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată 
(r2), cu modificările şi completările ulterioare, dat fiind faptul că fişa postului acestuia nu se 
modifică mai mult de 50%; 

- activitatea desfășurată la nivelul Compartimentului Stabilire Ajutor Social se va 
desfășura în cadrul serviciului sus-menționat, iar funcţionarii publici vor fi numiţi în noile 
funcţii publice din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, 
conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată (R2), cu modificările şi completările 
ulterioare, dat fiind faptul că fişele de post ale acestora nu se modifică mai mult de 50%; 

- activitățile privind alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzire a 
locuinței desfășurate de către funcționarii publici de execuție la nivelul Biroului Alocaţii, 
Indemnizaţii, Ajutoare Încălzire Locuinţe se vor desfășura în cadrul Serviciului Evidență și 
Plată Beneficii de Asistență Socială, iar funcţionarii publici de execuție vor fi numiţi în noile 
funcţii publice din cadrul Serviciului Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială, 
conform art. 100 din Legea nr. 188/1999 republicată (R2), cu modificările şi completările 
ulterioare, dat fiind faptul că fişele de post ale acestora nu se modifică mai mult de 50%;  

- se desființează funcția publică de conducere vacantă de șef birou - Biroul Alocații, 
Indemnizații, Ajutoare Încălzire Locuințe; măsura este justificată și prin prisma faptului că 
atribuțiile se reduc mai mult de 50%, întrucât atribuțiile privind alocațiile de stat, 
indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului, stimulentele de inserție și acordarea 
laptelui praf pentru copii cu vârste între 0-12 luni vor fi preluate în cadrul Serviciului 
Protecția Copilului și Familiei, iar atribuțiile privind alocația de susținere a familiei și 
ajutorul de încălzire a locuinței se elimină; 

- funcționarului public de execuție Luba Nicoleta-Janina, care are în prezent raportul 
de serviciu suspendat, fiind în concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului până la vârsta 
de 2 ani, i se vor aplica prevederile art. 96 alin. 3 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu 



modificările și completările ulterioare;  
- noul serviciu va fi alcătuit din 17 funcţii publice: 1 funcţie publică de conducere şi 

16 funcţii publice de execuţie; 
b) în cadrul Serviciului Protecția Copilului și Familiei, din subordinea directorului 

executiv adjunct: 
- se desființează Compartimentul Monitorizare și Consiliere, structură funcțională 

alcătuită din funcții publice și contractuale vacante; 
- se înființează Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri 

Excepționale pentru Îngrijirea Copilului, cu o funcție publică de execuție vacantă nou-
înființată, de inspector, clasa I, grad profesional debutant; 

- fișa postului de șef serviciu - Serviciul Protecția Copilului și Familiei nu comportă 
modificări de peste 50%;  

c) se reorganizează Compartimentul Strategii Sociale și Parteneriate, respectiv 
activitatea se va desfășura la nivel de serviciu: Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în 
Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile în subordinea 
directorului executiv adjunct; în cadrul serviciului se înființează funcția publică de conducere 
vacantă de şef serviciu; serviciul va avea în structură două compartimente nou-înființate: 

- Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG, în cadrul 
căruia vor fi numiţi în noile funcţii publice, în baza art. 100 din Legea nr. 188/1999, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarii publici de execuţie: Oprea 
Elena şi Manolescu Ana-Maria, încadraţi în prezent la Compartimentul Strategii Sociale și 
Parteneriate, dat fiind faptul că fişele de post ale acestora nu se modifică; în cadrul 
compartimentului se înființează trei funcții publice de execuție vacante: una de inspector, 
clasa I, grad profesional principal și două funcții publice de execuție vacante de inspector, 
clasa I, grad profesional superior;  

- Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială 
și Incluziune Socială, în cadrul căruia va fi numit în noua funcţie publică, în baza art. 100 
din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul 
public de execuţie Constantinescu Liliana, încadrată în prezent la Compartimentul Strategii 
Sociale și Parteneriate, dat fiind faptul că fişa de post a acesteia nu se modifică; în cadrul 
compartimentului se înființează o funcție publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, 
grad profesional principal;  

- noul serviciu va fi alcătuit din 8 funcţii publice (1 funcţie publică de conducere și 7 
funcții publice de execuție); 

d) se redenumește Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi, din 
subordinea directorului executiv adjunct, în Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi 
Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire Marginalizare Socială; în cadrul acestui birou, vor fi 
numiţi în noile funcţii publice funcţionarii publici de conducere și de execuție, în temeiul art. 
100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în 
vedere și faptul că fișele de post ale acestora nu se modifică cu mai mult de 50%; 

e) se reorganizează Serviciul Resurse Umane şi Juridic, din subordinea directorului 
executiv, în Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; este 
condus de un şef serviciu, funcție publică de conducere vacantă, având în componență două 
compartimente: 

- Compartimentul Resurse Umane și Juridic, nou-înfiinţat, în cadrul căruia vor fi 
numiţi în noile funcţii publice, în baza art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, funcţionarii publici de execuţie: Răpănoiu Carmen-
Luisa și Stoica Gina-Lorena, încadraţi în prezent la Serviciul Resurse Umane și Juridic, dat 
fiind faptul că fişele de post ale acestora nu se modifică; în cadrul compartimentului se 
înființează o funcție publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
debutant; 

- Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali, nou-înfiinţat, în cadrul căruia 



vor fi numiţi în noile funcţii publice, în baza art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, funcţionarii publici de execuţie: Cotigă Olivia-Laura 
și Mirescu Ionela-Alina, încadraţi în prezent la Serviciul Resurse Umane și Juridic, dat fiind 
faptul că fişele de post ale acestora nu se modifică; având în vedere că, în prezent, raportul de 
serviciu al funcționarului public Mirescu Ionela-Alina este suspendat pe perioada 
concediului de creșterea și îngrijirea copilului, acestuia i se aplică și prevederile art. 96 alin. 
3 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în cadrul 
compartimentului se înființează trei funcții publice de execuție vacante: inspector, clasa I, 
grad profesional debutant, inspector, clasa I, grad profesional superior și referent, clasa a III-
a, grad profesional superior; 

f) în cadrul Serviciului Management Documente, Relații Publice și Informatică, 
din subordinea directorului executiv, se înființează o funcție publică de execuție vacantă, de 
inspector, clasa I, grad profesional debutant; 

g) în cadrul Compartimentului Administrativ, din subordinea directorului executiv 
adjunct, se va desființa o funcție contractuală de execuție vacantă de muncitor calificat (M), 
treapta a III-a. 

Celelalte structuri funcționale ale direcției, respectiv Compartimentul Control Intern, 
Serviciul Buget-Contabilitate și Compartimentul Achiziții Publice, își păstrează structura și 
subordonarea actuale.  

În ceea ce priveşte structura funcţiilor publice, se propun următoarele: 
1) se desființează funcția publică de conducere vacantă de șef birou - Biroul Alocații, 

Indemnizații, Ajutoare Încălzire Locuințe; 
2) se desființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional asistent din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul 
Protecția Copilului și Familiei; 

3) se desființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul 
Protecția Copilului și Familiei; 

4) se desființează două funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Compartimentului Strategii Sociale și Parteneriate; 

5) se desființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic; 

6) se desființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic; 

7) se desființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional superior din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic; 

8) se desființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional asistent din cadrul Serviciului Resurse Umane și Juridic; 

9) se desființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional principal din cadrul Biroului Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu 
Dizabilități, redenumit în Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și 
Prevenire Marginalizare Socială; 

10) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul Compartimentului Protecția Copilului, Serviciul Protecția 
Copilului și Familiei; 

11) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Compartimentului Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri 
Excepționale pentru Îngrijirea Copilului, Serviciul Protecția Copilului și Familiei; 

12) se înființează funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu – Serviciul 
Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și 
Fundațiile; 

13) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 



profesional principal în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu 
ONG, Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu 
Asociațiile și Fundațiile; 

14) se înființează două funcții publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu 
ONG, Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația cu 
Asociațiile și Fundațiile; 

15) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional principal în cadrul Compartimentului Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori 
Asistență Socială și Incluziune Socială, Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul 
Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile; 

16) se înființează funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Juridic, Serviciul 
Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; 

17) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, Serviciul 
Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; 

18) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, Serviciul 
Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; 

19) se înființează funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa a III-a, grad 
profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali, Serviciul 
Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali; 

20) se înființează funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad 
profesional debutant în cadrul Serviciului Management Documente, Relații Publice și 
Informatică. 

Totodată, se propun următoarele transformări de funcții publice vacante: 
1) funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant 

din cadrul Compartimentului Protecția Copilului, Serviciul Protecția Copilului și Familiei, în 
funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 

2) funcția publică de execuție vacantă de referent, clasa a III-a, grad profesional 
principal din cadrul Serviciului Management Documente, Relații Publice și Informatică, în 
funcția publică de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior. 

În ceea ce priveşte structura funcţiilor contractuale, se propun următoarele: 
1) se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de psiholog, grad 

profesional stagiar din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul 
Protecția Copilului și Familiei; 

2) se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de psiholog, grad 
profesional practicant din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul 
Protecția Copilului și Familiei; 

3) se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de mediator sanitar, studii 
medii din cadrul Compartimentului Monitorizare și Consiliere, Serviciul Protecția Copilului 
și Familiei; 

4) se desființează funcția contractuală de execuție vacantă de muncitor calificat (M), 
treapta a III-a, din cadrul Compartimentului Administrativ; 

5) se înființează funcția contractuală de execuție vacantă de psiholog, grad profesional 
practicant, în cadrul Compartimentului Protecția Copilului, Serviciul Protecția Copilului și 
Familiei; 

6) se înființează funcția contractuală de execuție vacantă de mediator sanitar, studii 
medii, în cadrul Biroului Protecție Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități și Prevenire 
Marginalizare Socială. 

Având în vedere faptul că există modificări în structura funcţiilor publice, a fost 



obținut avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 17356/2018, acesta fiind 
prealabil şi obligatoriu, conform art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

Noua structură a Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova va fi următoarea: 
1. director executiv; 
2. director executiv adjunct; 
3. Serviciul Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială; 
4. Serviciul Protecţia Copilului şi Familiei: 
a) Compartimentul Protecţia Copilului; 
b) Compartimentul Alocații de Stat, Indemnizații și Măsuri Excepționale pentru 

Îngrijirea Copilului; 
5. Serviciul Strategii, Programe și Proiecte în Domeniul Asistenței Sociale și Relația 

cu Asociațiile și Fundațiile: 
a) Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG; 
b) Compartimentul Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori Asistență Socială și 

Incluziune Socială; 
6. Biroul Protecţie Persoane Vârstnice şi Persoane cu Dizabilităţi și Prevenire 

Marginalizare Socială; 
7. Serviciul Resurse Umane, Juridic și Monitorizare Asistenți Personali: 
a) Compartimentul Resurse Umane și Juridic; 
b) Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali; 
8. Compartimentul Control Intern; 
9. Serviciul Buget-Contabilitate; 
10. Compartimentul Achiziţii Publice; 
11. Serviciul Management Documente, Relaţii publice şi Informatică; 
12. Compartimentul Administrativ. 
De asemenea, direcţia gestionează dosarele de personal pentru 486 asistenţi personali, 

salariați angajaţi pe bază de contract individual de muncă, la nivelul anului 2018 fiind 
aprobat, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 12/2018, un număr 
total de 500 asistenţi personali, posturi ce vor fi evidențiate atât în organigramă, cât și în 
statul de funcții.  

În consecinţă, organigrama Direcţiei de Asistență Socială Craiova, pentru anul 2018, 
va cuprinde un număr de 585 posturi, structurate astfel: 

a) 85 posturi în aparatul propriu: 
 - 9 funcţii publice de conducere: 
  - 1 funcţie publică de conducere de director executiv; 
  - 1 funcţie publică de conducere de director executiv adjunct; 
  - 6 funcţii publice de conducere de şef serviciu; 
  - 1 funcţie publică de conducere de şef birou; 
 - 70 funcţii publice de execuţie; 

- 6 funcţii contractuale de execuţie; 
b) 500 posturi contractuale de asistenți personali, din care 486 ocupate și 14 vacante, 

la data de 30.06.2018. 
Au fost respectate prevederile art. 100 alin. 5 din Legea nr. 188/1999 privind statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, iar, la 
stabilirea numărului total al funcţiilor publice de conducere din cadrul direcţiei, s-au 
respectat prevederile art. 112, referitoare la numărul maxim al funcţiilor publice de 
conducere admise în cadrul instituţiei - maximum 12% din numărul total al posturilor 
aprobate şi reflectă ierarhizarea compartimentelor, precum şi subordinea ierarhică directă 
faţă de conducerea instituţiei. Nu există funcţii contractuale de conducere. 

Posturile de natură contractuală din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova nu 
au în fişele posturilor atribuţii care să implice exercitarea de prerogative de putere publică, 



aşa cum este stipulat de art. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova, în 
temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 53/2003 - Codul 
Muncii, republicată, 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, începând cu data de 1 august 2018, a organigramei şi statului de 
funcţii ale Direcţiei de Asistență Socială Craiova, pentru anul 2018, conform anexelor 1 și 2 
la prezenta notă de fundamentare. 
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