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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

DISPOZIłlE 

Nr. 498 din 08 04.2009 

Privind stabilirea coeficientului de indexare a chiriilor pentru spaŃii 

cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

pentru trimestrul II 2009 

 

 Având în vedere referatul DirecŃiei Venituri nr 

9384/22.12.2008; 

 În conformitate cu Nota la Anexa nr.3 la Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 32/20.02.2007 privind reglementarea raporturilor contractuale 

privind spaŃiile cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă aflate în 

administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti precum 

şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 215/2006 şi Hotărârii C.G.M.B 

nr. 248/2006; 

 Având în vedere prevederile art. 63 alin. 5 lit d) şi ale art. 68 

alin.1 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările ulterioare; 

 

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

D i s p u n e: 

 

 Art. 1. Nivelul chiriilor pentru spaŃiile cu altă destinaŃie decât 

aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2009 se va indexa cu 
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2,36% faŃă de cel aferent trimestrului I 2009, potrivit anexei care 

face parte integrantă din dispoziŃie. 

 

 Art. 2. Coeficientul de indexare aferent trimestrului II 2009 

se va comunica AdministraŃiei Fondului Imobiliar şi, prin grija A.F I, 

către toate unităŃile care administrează spaŃii cu altă destinaŃie 

decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, 

 

PRIMAR GENERAL, 

Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU 

  

 Secretar General al 

Municipiului Bucureşti, 

 TUDOR TOMA 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

DirecŃia Generală Economică 

DirecŃia Venituri 

 

Anexa la dispoziŃia nr. 498 din 08.04.2009 a Primarului 

General privind indexarea chiriilor pentru spaŃii cu altă destinaŃie 

decât aceea de locuinŃă aflate în administrarea Consiliului General 

al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 2009 

 

 Conform comunicatului de presă al Institutului NaŃional de 

Statistică, coeficientul de indexare a chiriilor spaŃiilor cu altă 

destinaŃie decât aceea de locuinŃă, aflate în administrarea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru trimestrul II 

2009 este de 2,36% faŃă de nivelul chiriilor stabilite în trimestrul I 

2009 potrivit următorului calcul : 

 

Nr. 

crt 

Indicele preŃurilor 

de consum pentru 

luna Decembrie-

2008 faŃă de 

Noiembrie -2008 

Indicele 

preŃurilor de 

consum pentru 

luna Ianuarie -

2009 faŃă de 

Decembrie -

2008 

Indicele 

preŃurilor de 

consum pentru 

luna Februarie 

2009 -faŃă de 

Ianuarie 2009 

1 100,23 101,24 100,88 
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Se înmulŃesc indicii preŃurilor de consum şi rezultă 

coeficientul de indexare a chiriilor : 

100,23x101,24x100,88=1023658,13=102,36 -100 = 2,36% 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea situaŃiilor financiare centralizate ale 

Municipiului Bucureşti – activitatea proprie - 

pe anul 2008 

 

 Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul  Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi 

ale Legii contabilităŃii nr. 82/1991, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) 

lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic. Se aprobă situaŃiile financiare centralizate ale 

Municipiului Bucureşti – activitatea proprie - pe anul 2008, conform 

anexelor 1 – 26 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 127/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului 

bugetar pe anul 2008 

 

 Având în vedere raportul Primarului General al Municipiului 

Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul  Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (2) 

lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Articol unic. Se aprobă contul de încheiere a exerciŃiului 

bugetului propriu al Municipiului Bucureşti pe anul 2008, conform 

anexelor 1 - 12 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 128/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2009 

 

 Având în vedere Proiectul Bugetului şi Raportul Primarului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei Economice Buget FinanŃe şi avizul 

Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 36(4) lit. „a” şi art. 45(2) lit. „a” din 

Legea administraŃiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului Bucureşti 

pe anul 2009, pe total şi pe componente, astfel : 
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mii lei 

BUGET GENERAL ( conform anexei 1.1) 

din care: 

5.345.252,69 

1. Bugetul local 

    VENITURI 

    CHELTUIELI    

3.408.724,90 

3.408.724,90 

3.408.724,90 

2. Bugetul instituŃiilor publice finanŃate din 

venituri proprii şi subvenŃii de la bugetul local 

VENITURI 

    Venituri proprii 

    SubvenŃii de la bugetul de stat pentru spitale 

    SubvenŃii incluse în bugetul local (se scad la 

consolidare) 

    DonaŃii şi sponsorizări 

    CHELTUIELI        

1.059.494,79 

 

 

1.059.494,79 

   472.591,50 

     27.750,29 

   559.051,00 

          102,00 

1.059.494,79 

3. Bugetul instituŃiilor publice finanŃate integral 

din venituri proprii 

    VENITURI 

    CHELTUIELI    

1.823,00 

 

1.823,00 

1.823,00 

4. Bugetul împrumuturilor externe 

    DISPONIBIL la 31.12.2008 ŞI TRAGERI 

    CHELTUIELI         

1.291.510,00 

1.291.510,00 

1.291.510,00 

5. Bugetul fondurilor externe nerambursabile 

    VENITURI 

    CHELTUIELI    

661,00 

661,00 

661,00 

6. Veniturile şi cheltuielile evidenŃiate în afara 

bugetului local 

142.090,00 
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    DISPONIBIL  31.12.2008 

    VENITURI    

    CHELTUIELI   

127.572,10 

14.517,90 

142.090,00 

  

 Art. 2. (1) Se aprobă bugetele instituŃiilor, conform anexelor 

2.1- 2.41; 

 (2) Se aprobă programele de investiŃii cu finanŃare de la 

buget ale RADET şi RATB conform anexelor 2.42-2.43; 

 

 Art. 3. În limitele sumelor prevăzute în buget cu această 

destinaŃie, instituŃiile publice pot acorda, cu respectarea 

dispoziŃiilor legale corespunzătoare : 

 (1) Tichete cadou pentru cheltuieli sociale, pentru cel mult 7 

evenimente şi 600,0 lei net pe eveniment, pe salariat. 

 (2) Tichete de vacanŃă, salariaŃilor care nu beneficiază de 

prime de vacanŃă, în valoare de cel mult salariul de încadrare al 

salariatului  în luna anterioară efectuării concediului de odihnă. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

Nr. 129/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartizarea la bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti 

a unor sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrare, pentru susŃinerea programelor de dezvoltare locală şi 

pentru susŃinerea proiectelor de infrastructură ce necesită 

cofinanŃare locală pe anul 2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul DirecŃiei Generale Economice; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 

273/2006 privind finanŃele publice locale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9), art. 81 şi art. 45 alin 

(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor, se repartizează suma de 

143.820,00 mii lei pentru susŃinerea programelor de dezvoltare 

locală şi pentru susŃinerea proiectelor de infrastructură ce necesită 

cofinanŃare locală, astfel:  
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 Sectorul 1: 0  

 Sectorul 2: 20 milioane RON 

 Sectorul 3: 29 milioane RON 

 Sectorul 4: 20,86 milioane RON 

 Sectorul 5: 45 milioane RON 

 Sectorul 6: 29 milioane RON 

 

 Art. 2. Primăriile sectoarelor vor transmite Primăriei 

Municipiului Bucureşti, odată cu propunerea de repartizare a 

sumelor pentru anul 2010, situaŃia utilizării sumelor repartizate 

conform art. 1. 

 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Directorului DirecŃiei 

Generale a FinanŃelor Publice a Municipiului Bucureşti, Prefectului 

Municipiului Bucureşti şi Consiliilor sectoarelor Municipiului 

Bucureşti. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

     

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 130/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii nr. 344/2008 privind participarea 

Municipiului Bucureşti, în calitate de partener, la proiectul cu 

finanŃare nerambursabilă OPEN CITIES în cadrul Programului  

OperaŃional URBACT II 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Integrare Europeană;  

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃia cu Uniunea 

Europeană, raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e), art. 36 alin. (7) lit. c) şi art. 

45 alin. (2)  lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. Art.3 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 344/2008 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 
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 “Se alocă din bugetul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti suma de 11.530 euro necesară pentru derularea 

proiectului OPEN CITIES”. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

344/2008 rămân neschimbate.  

 

 Art. III. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 131/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind punerea în aplicare a SentinŃei civile  

nr. 677/26.01.2007, pronunŃată de  

Tribunalul Bucureşti,  

SecŃia a VIII-a Conflicte de Muncă, Asigurări Sociale,  

Contencios Administrativ şi Fiscal 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane;  

 Văzând raportul Comisiei de ecologie şi protecŃia mediului şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti;  

 łinând seama de SentinŃa civilă nr. 677/26.01.2007 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, SecŃia a VIII – a Conflicte de 

Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal, 

respectiv SentinŃa civilă nr. 6368/15.10.2008 pronunŃată de 

Tribunalul Bucureşti, SecŃia a VIII - a Conflicte de Muncă şi 

Asigurări Sociale; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) şi 

art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se ia act de SentinŃa civilă nr. 677/26.01.2007, 

pronunŃată de Tribunalul Bucureşti, SecŃia a VIII-a Conflicte de 

Muncă, Asigurări Sociale, Contencios Administrativ şi Fiscal, prin 

care se anulează parŃial Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 138/01.06.2006 şi anexele, numai în 

ceea ce priveşte desfiinŃarea funcŃiei de director adjunct la 

AdministraŃia Grădina Zoologică. 

 

 Art. 2. Organigrama, numărul total de posturi, numărul 

posturilor de conducere şi statul de funcŃii ale AdministraŃiei 

Grădina Zoologică se completează cu postul de director adjunct, 

conform prevederilor art. 1. 

 

 Art. 3. AtribuŃiile funcŃiei de director adjunct se vor stabili de 

către directorul instituŃiei, prin fişa postului, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, care completează 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare, aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 138/01.06.2006. 

 

 Art. 4. DirecŃiile de cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Grădina Zoologică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 132/13.04.2009 
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Anexa la HCGMB nr. 132/13.04.2009 

 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al AdministraŃiei 

Grădina Zoologică se completează astfel: 

DIRECTORUL ADJUNCT îndeplineşte următoarele atribuŃii:  

- promovează activitatea de educaŃie în rândul publicului 

menŃinând o legătură permanentă cu instituŃiile de învăŃământ 

preşcolar, şcolar, liceal şi universitar;  

- asigură vizitarea permanentă şi creşterea nivelului de cunoaştere 

a publicului furnizând informaŃii ştiinŃifice referitoare la colecŃia 

Grădinii Zoologice prin elaborarea de proiecte pentru educarea în 

spirit ecologic a publicului prin programe adecvate, panouri 

tematice, prelegeri educaŃionale alte activităŃi cu caracter zoo 

educaŃional;  

- prezintă trimestrial conducerii AdministraŃiei Grădina Zoologică 

gradul de îndeplinire al indicatorilor privind creşterea nivelului 

educaŃional al persoanelor instruite Ńn baza programelor elaborate;  

- iniŃiază şi urmăreşte derularea de programe de sponsorizare a 

AdministraŃiei Grădina Zoologică;  

- elaborează proiecte finanŃate prin fonduri structurale în domeniul 

educaŃiei. Proiectele de educaŃie elaborate Ie supune avizării 

comitetului etic şi aprobării conducerii instituŃiei;  

- derularea proiectelor aprobate revin în responsabilitatea 

directorului adjunct;  

- realizează proiecte finanŃate prin·fonduri structurale în domeniul 

cercetării, răspunde de obŃinerea avizului necesar pentru 
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desemnarea AdministraŃiei Grădina Zoologică ca Unitate de 

Cercetare în domeniul său de activitate. Proiectele de cercetare Ie 

supune spre avizare comitetului etic şi aprobate de conducerea 

instituŃiei. Derularea proiectelor de cercetare aprobate revin 

directorului adjunct;  

- în vederea asigurării elaborării normelor privind desfăşurarea 

activităŃii instituŃiei elaborează proceduri specifice privind controlul 

managerial intern şi răspunde de actualizarea permanentă a 

acestuia. Elaborează proiecte de conservare a speciilor de 

animale sălbatice periclitate;  

- organizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

programe de formare profesională cursuri de calificare la locul de 

muncă pentru meseriile de: îngrijitor animale sălbatice, operator 

DDD şi alte meserii specifice, finalizate prin certificate de calificare 

şi recunoaştere naŃională, în condiŃiile legii.  

- îndeplineşte şi răspunde de îndeplinirea altor sarcini transmise de 

directorul AdministraŃiei Grădina Zoologică sau rezultate din actele 

normative în domeniul stabilit. 

 



 28

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 227/2008  

privind stabilirea nivelurilor  

impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Bucureşti,  

pentru anul 2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Economice – DirecŃia Venituri; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului 

nr. 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe 

mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. 4 şi alin. 5 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 

2009; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) 

lit. c) şi art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUNCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. Pct. 1.3 B şi pct. 1.3 C din anexa nr. 1 a Hotărârii 

C.G.M.B. nr. 227/2008 se modifică şi va avea conŃinutul prevăzut 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

227/2008 rămân neschimbate. 

 

 Art. III. Prezenta hotărâre se va comunica Primăriilor 

sectoarelor 1–6 şi instituŃiilor publice aflate sub autoritatea 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi va fi adusă la 

îndeplinire de acestea precum şi de direcŃiile din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti şi se 

aduce la cunoştinŃă publică, conform legii.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 133/13.04.2009 
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Anexa la HCGMB nr. 133/13.04.2009 pentru modificarea H.C.G.M.B. nr. 227/08.05.2008 privind 

stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale în municipiul Bucureşti, pe anul 2009 

 

1. În cazul unui autovehicul de transport cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor 

 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul axelor şi masa 
totală maximă autorizată 

Impozitul în lei, pentru vehicule 
angajate exclusiv în operaŃiunile 

de transport intern 

Impozitul în lei, pentru vehicule 
angajate în operaŃiunile de 

transport intern şi internaŃional 
 Vehicule cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

Vehicule cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

I.Vehicule cu 2 axe    
1.Masa nu mai puŃin de 12 
tone, dar nu mai mult de 13 t. 

0 86 0 107 

2.Masa nu mai puŃin de 13 
tone, dar nu mai mult de 14 t. 

86 238 107 297 
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3.Masa nu mai puŃin de 14 
tone, dar nu mai mult de 15 t. 

238 335 297 418 

4.Masa nu mai puŃin de 15 
tone, dar nu mai mult de 18 t. 

335 757 418 946 

II.Vehicule cu 3 axe    
1.Masa nu mai puŃin de 15 
tone, dar nu mai mult de 17t. 

86 150 107 187 

2.Masa nu mai puŃin de 17 
tone, dar nu mai mult de 19 t. 

150 307 187 383 

3.Masa nu mai puŃin de 19 
tone, dar nu mai mult de 21 t. 

307 398 383 497 

4.Masa nu mai puŃin de 21 
tone, dar nu mai mult de 23 t. 

398 613 497 766 

5.Masa nu mai puŃin de 23 
tone, dar nu mai mult de 25 t. 

613 953 866 1.191 

6.Masa nu mai puŃin de 25 
tone, dar nu mai mult de 26 t. 

613 953 766 1.191 

III.Vehicule cu 4 axe    
1.Masa nu mai puŃin de 23 
tone, dar nu mai mult de 25 t. 

398 404 497 504 

2.Masa nu mai puŃin de 25 
tone, dar nu mai mult de 27 t. 

404 630 504 787 

3.Masa nu mai puŃin de 27 
tone, dar nu mai mult de 29 t. 

630 1.000 787 1.249 

4.Masa nu mai puŃin de 29 
tone, dar nu mai mult de 31 t. 

1.000 1.483 1.249 1.853 
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5.Masa nu mai puŃin de 31 
tone, dar nu mai mult de 32 t. 

1.000 1.483 1.249 1.853 

2. În cazul unei combinaŃii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor 
CombinaŃii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa 
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul axelor şi masa 
totală maximă autiorizată 

Impozitul în lei, pentru vehicule 
angajate exclusiv în operaŃiunile 

de transport intern 

Impozitul în lei, pentru vehicule 
angajate în operaŃiunile de 

transport intern şi internaŃional 
 Vehicule cu sistem 

de suspensie 
pneumatică sau 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

Vehicule cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem 

de 
suspensie 

 

I.Vehicule cu 2+1 axe    
1. Masa nu mai puŃin de 12 
tone, dar nu mai mult de 13 t. 

0 0 0 0 

2.Masa nu mai puŃin de 14 
tone, dar nu mai mult de 16 t. 

0 0 0 0 

3.Masa nu mai puŃin de 16 
tone, dar nu mai mult de 18 t. 

0 40 0 49 

4.Masa nu mai puŃin de 18 
tone, dar nu mai mult de 20 t. 

40 89 49 111 

5.Masa nu mai puŃin de 20 
tone, dar nu mai mult de 22 t. 

89 208 111 259 
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6.Masa nu mai puŃin de 22 
tone, dar nu mai mult de 23 t. 

208 268 259 335 

7.Masa nu mai puŃin de 23 
tone, dar nu mai mult de 25 t. 

268 484 335 604 

8.Masa nu mai puŃin de 25 
tone, dar nu mai mult de 28 t. 

484 848 604 1.060 

II. Vehicule cu 2+2 axe    
1.Masa nu mai puŃin de 23 
tone, dar nu mai mult de 25 t. 

84 194 104 242 

2.Masa nu mai puŃin de 25 
tone, dar nu mai mult de 26 t. 

194 318 242 397 

3.Masa nu mai puŃin de 26 
tone, dar nu mai mult de 28 t. 

318 468 397 584 

4.Masa nu mai puŃin de 28 
tone, dar nu mai mult de 29 t. 

468 564 584 704 

5.Masa nu mai puŃin de 29 
tone, dar nu mai mult de 31 t. 

564 925 704 1.156 

6.Masa nu mai puŃin de 31 
tone, dar nu mai mult de 33 t. 

925 1.284 1.156 1.605 

7.Masa nu mai puŃin de 33 
tone, dar nu mai mult de 36 t. 

1.284 1.949 1.605 2.436 

8.Masa nu mai puŃin de 36tone, 
dar nu mai mult de 38 t. 

1.284 1.949 1.605 2.436 

III. Vehicule cu 2+3 axe    
1.Masa nu mai puŃin de 36 
tone, dar nu mai mult de 38 t. 

1.022 1.422 1.277 1.777 
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2.Masa nu mai puŃin de 38 
tone, dar nu mai mult de 40 t. 

1.422 1.932 1.777 2.415 

IV Vehicule cu 3+2 axe    
1.Masa nu mai puŃin de 36 
tone, dar nu mai mult de 38 t. 

904 1.254 1.129 1.567 

2.Masa nu mai puŃin de 38 
tone, dar nu mai mult de 40 t. 

1.254 1.734 1.567 2.167 

3.Masa nu mai puŃin de 40 
tone, dar nu mai mult de 44 t. 

1.734 2.565 2.167 3.206 

V. Vehicule cu 3+3 axe    
1.Masa nu mai puŃin de 36 
tone, dar nu mai mult de 38 t. 

514 622 642 777 

2.Masa nu mai puŃin de 38 
tone, dar nu mai mult de 40 t. 

622 928 777 1.160 

3.Masa nu mai puŃin de 40 
tone, dar nu mai mult de 44 t. 

928 1.477 1.160 1.846 

3. În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2009, pentru fiecare mijloc de transport cu 
masa prevăzută la art. 263 a1in. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt aceştia definiŃi în 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificările şi 
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaŃia să declare pe 
propria răspundere, până la data de 31 martie 2009, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să 
efectueze în cursul anului 2009 cel puŃin o operaŃiune de transport rutier internaŃional. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti a terenului de 40 mp. pe care va fi amplasată cabina cap 

linie RATB – Str. Sf. Gheorghe 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale Infrastructură şi Servicii Publice – DirecŃia Transporturi, 

Drumuri, Sistematizarea CirculaŃiei; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, raportul Comisiei de 

transporturi şi infrastructură urbană şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), 

art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. SuprafaŃa de teren de 40 mp. aparŃinând domeniului 

public al Municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, se dă în administrarea Regiei 
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Autonome de Transport Bucureşti, în vederea amplasării cabina 

cap linie în care va funcŃiona şi un punct de vânzare titluri de 

călătorie RATB.  

 

 Art. 2. Desfăşurarea altor acte de comerŃ decât cele stabilite 

prin obiectul de activitate al Regiei Autonome de Transport 

Bucureşti, atrage după sine revocarea dreptului de administrare. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al  

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Regia Autonomă de 

Transport Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 134/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei, a Statului de FuncŃii şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane; 

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 łinând seama de avizul nr. 709679/04.02.2009 al 

Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃă a Persoanelor şi  avizul 

nr. 1882138 din 23.03.2009 al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 

Publici  

 În conformitate cu prevederile art. 3 din Metodologia privind 

criteriile de dimensionare a numărului de funcŃii din aparatul 

serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, 

financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

2104/2004 şi cu prevederile OrdonanŃa Guvernului nr. 84/2001 

privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenŃă a persoanelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) 

lit. b) şi art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Organigrama, Statul de FuncŃii şi 

Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare ale DirecŃiei Generale 

de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, conform 

anexelor 1, 2 şi 3. 

 

 Art. 2. Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 334/2006 se abrogă.  

 

 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General şi DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor 

a Municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 
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13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 135/13.04.2009 
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Anexa nr.2 la H.C.G.M.B.nr.135/13.04.2009 

DIRECłIA GENERALĂ DE EVIDENłA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

STAT DE FUNCłII 

 
Nr. 
crt 

Compartiment FuncŃia 
de 

execuŃie 

Grad 
treapa 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

FuncŃia 
de 

conducere 

Anexa la O.G.9/2008 sau 
Anexa la O.G. 10/2008 

 Conducere    1   
1  inspector superior 1 clasa I 1 Director 

executiv 
Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 

DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor 26   
2  inspector superior 1 clasa I 1 Director 

ex. adj 
Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 

Serviciul Analiză, Îndrumare şi Control 12   
3  inspector superior 1 clasa I 1 Şef serv Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 
4-7  inspector superior 1 clasa I 4  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
8-9  inspector superior 2 clasa I 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
10  inspector principal 1 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
11  inspector asistent 3 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
12  referent superior 1 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
13  referent superior 2 clasa III 1  Anexa 4 B) la O.G. 9/2008 
14  referent asistent 3 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Serviciul actualizare-valorificare baza date 13   
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15  inspector superior 1 clasa 1 1 Şef serv Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 
16  inspector principal 1 clasa I 1  Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 
17-23  referent superior 1 clasa III 7  Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 
24-26  referent superior 2 clasa III 3  Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 
27  referent superior 3 clasa III 1  Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 
DirecŃia de Stare Civilă  30   
28  inspector superior 1 Clasa 1 1 Director 

ex. adj 
Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 

Serviciul Îndrumare şi Control Stare Civilă     
29  consilier 

juridic 
superior 1 Clasa 1 1 Şef Serv Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 

30  consilier 
juridic 

superior 1 Clasa 1 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 

31  inspector superior 1 Clasa 1 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
32-33  inspector superior 1 Clasa 1 2  Anexa 4 B) la O.G. 9/2008 
34  referent superior 1 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
35  referent superior 3 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
36  referent asistent 3 clasa III 1  Anexa 4 (B) la O.G.  
37  referent debutant 3 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Compartiment MenŃiuni de Stare Civilă 11  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
38  inspector superior 1 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
39-40  refernt superior 3 clasa III 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
41-43  referent superior 2 clasa III 3  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
44  inspector principal 2 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
45-46  referent superior 1 clasa III 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
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47  referent principal 3 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
48  referent debutant clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Servicul Schimbări Nume,Transcrieri,Reconstituiri,Dispense 9   
49  inspector superior 1 clasa I 1 Şef Serv Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 
50  Consilier 

juridic 
superior 2 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 

51-53  referent superior 1 clasa III 3  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
54-55  inspector principal 2 clasa I 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
56  referent superior 3 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
57  referent asistent 2 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Compartimentul Informatică  3   
58  inspector superior 1 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
59  referent superior 1 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
60  referent superior 3 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Serviciul Resurse Umane,ProtecŃia Muncii  8   
61  inspector superior 3 clasa I 1 Şef serv Anexa 4 (B+C) la O.G. 

9/2008 
62  inspector superior 1 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
63-64  inspector superior 2 clasa I 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
65-66  inspector principal 1 clasa I 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
67  referent superior 1 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
68  referent superior 2 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Birou Juridic   6   
69  consilier 

juridic 
superior 1 clasa I 1 Şef birou Anexa 4 (B+C) la O.G.9/2008 
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70-71  consilier 
juridic 

superior 2 clasa I 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 

72  consilier 
juridic 

principal 2 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 

73  consilier 
juridic 

principal 3 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 

74  consilier 
juridic 

debutant clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 

Serviciul RelaŃii Publice   9   
75  inspector superior 1 clasa I 1 Şef serv Anexa 4 (B+C) la O.G. 9/2008 
76-78  inspector superior 2 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
79  inspector principal 3 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
80-81  referent superior 2 clasa III 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
82  referent principal 3 clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
83  referent debutant clasa III 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Compartiment Audit   3   
84-86  auditor superior 1 clasa I 3  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Compartiment InvestiŃii AchiziŃii  3   
87-88  inspector superior 1 clasa I 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
89  inspector debutant clasa I 1  Anexa 4 B) la O.G. 9/2008 
Serviciul Administrativ  11   
90  referent IA M 1 Şef serv Anexa (IIb+VI1b) la O.G. 10/2008 
91  inspector 

specialitate 
 

II S 1  Anexa IIb la O.G.10/2008 
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92-93  referent IA M 2  Anexa IIb la O.G.10/2008 
94  magaziner I M 1  Anexa V/2b la O.G. 10/2008 
95  arhivar I M 1  Anexa V/2b la O.G. 10/2008 
96  arhivar II M 1  Anexa V/2b la O.G. 10/2008 
97  referent IA M 1  Anexa V/2b la O.G. 10/2008 
98-99  mun. cal 

(şofer) 
I M 2  Anexa V/2b la O.G. 10/2008 

100  mun cal 
(electrician) 

I M 1  Anexa V/2b la O.G. 10/2008 

101  inspector superior 1 clasa I 1 Dir ex adj Anexa 4 (B+C) la O.G. 9/2008 
Serviciul Contabilitate   8   
102  inspector superior 1 clasa I 1 Şef serv Anexa 4 (B+C) la O.G. 9/2008 
103  inspector superior 1 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
104  inspector superior 2 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
105  inspector principal 2 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
106  inspector asistent 2 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
107  referent principal 3 clasa III 1  Anexa 4 B) la O.G. 9/2008 
108-109  referent debutant clasa III 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
Compartimentul Financiar   4   
110  inspector principal 1 clasa I 1  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
111-112  referent superior 1 clasa III 2  Anexa 4(B) la O.G. 9/2008 
113  referent superior 3 clasa III 1  Anexa 4 (B) la O.G. 9/2008 
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NOTA: Nivelul salariilor de bază şi al indemnizaŃiilor de conducere 

pentru fiecare funcŃie sunt stabilite pe baza O.G. nr. 10/2008 

privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului 

bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvenului nr. 

24/2008 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat 

potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul 

de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, şi a 

indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate 

publică precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor 

salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat 

prin legi speciale, respectiv O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea 

O.G. nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor 

salariale şi a altor drpeturi ale funcŃionarilor oublici până la intrarea 

în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte 

dreptueri ale funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale 

care se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 232/2007 şi pentru acordarea unor 

creşteri salariale pentru funcŃionarii publici în anul 2008 

 Transformarea posturilor vacante de natură contractuală se 

va face cu aprobarea Primarului General. 

 În cazul în care Organigrama, numărul total de posturi, 

structura şi calitatea posturilor nu se modifică, Statul de funcŃii se 

aprobă annual prin DispozioŃia Primarului General. 

 Nivelul salariilor de bază corespunzător funcŃiilor, gradelor şi 

treptelor profesionale prevăzute în prezentul stat de funcŃii precum 

şi al celorlalte drepturi salariale se încadrează în sumele alocate 

prin bugetul instituŃiei în anul 2009 la Titlul I – cheltuieli de 

personal”, subdiviziunea cheltuieli cu salariile. 
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Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 135/13.04.2009 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIłII GENERALE 

 

 Art. 1. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti este instituŃie publică de interes municipal 

cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 alin. (2) din 

O.G. nr. 84/2001 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, aprobată 

prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul O.U.G. nr. 50/2004 pentru modificarea şi cornpletarea 

unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi 

funcŃional corespunzător desfăşurării activităŃilor de eliberare şi 

evidenŃă a cărŃilor de identitate, actelor de stare civilă, 

paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de 

înmatriculare a vehiculelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi înfiinŃată prin H.C.G.M.B. nr. 255/2004;  

 Art. 2. Scopul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor 

a Municipiului Bucureşti este acela de a exercita competenŃele ce 

îi sunt conferite prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor 

actelor normative care reglementează activitatea de evidenŃă a 

persoanelor;  

 Art. 3. Activitatea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti se desfăşoară în interesul 

persoanei şi al comunităŃii, în sprijinul instituŃiilor statului, exclusiv 

pe baza şi în executarea legii;  
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 Art. 4. În vederea îndeplinirii atribuŃiilor, DirecŃia Generală de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti este constituită 

potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din O.G. nr. 84/2001, prin 

reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi a sectorului evidenŃa 

populaŃiei al serviciului independent de evidenŃă informatizată a 

persoanei al municipiului Bucureşti din cadrul DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă Informatizată a Persoanei;  

 Art. 5. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului 

Regulament de Organizare şi FuncŃionare şi a prevederilor legale 

în vigoare;  

 Art. 6. (1) DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti are în structura organizatorică direcŃii, 

servicii, birouri şi compartimente cu atribuŃii de: evidenŃă a 

persoanelor, stare civilă, informatică, juridic, financiar, contabilitate, 

resurse umane şi protecŃia muncii, relaŃii publice, audit, investiŃii, 

achiziŃii şi administrativ, conform art. 2 din metotologia privind 

criterile de dimensionare a numărului de funcŃii din aparatul 

serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, 

aprobate prin H.G. nr. 2104/2004, cu modificările şi completarile 

ulterioare.  

 (2) Structura organizatorică a DirecŃiei Generale de EvidenŃă 

a Persoanelor a Municipiului Bucureşti este constituită după cum 

urmează: 
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 Compartiment - minimum 2 persoane;  

 Birou - 5 + 1 - persoane; 

 Serviciu - 7 + 1 - persoane;  

 DirecŃie - 15 + 1 - persoane; 

 Art. 7. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti dispune de cod fiscal, cont propriu bancar şi 

de trezorerie, precum şi de sigiliu;  

 Art. 8. (1) DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoa6eldr a 

Municipiului Bucureşti coordonează şi controlează metodologic 

activitatea serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor 

din cadrul sectoarelor municipiului Bucureşti;  

 (2) Activitatea direcŃiei este coordonată de Secretarul 

General al Municipiului Bucureşti, conform art. 9 alin. (4) din O.G. 

nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Art. 9. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti este condusă de un Director Executiv numit 

şi eliberat din funcŃie prin DispoziŃie a Primarului General, în 

condiŃiile legii, cu avizul Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa 

Persoanelor  

 Art. 10. Directorul Executiv are obligaŃia de a lua măsuri 

pentru îmbunătăŃirea activităŃilor direcŃiei care intră în sfera sa de 

competenŃă;  

 Art. 11. În îndeplinirea prerogativelor cu care este investită 

DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti cooperează cu celelalte structuri ale Primăriei 

Municipiului Bucureşti, ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor şi 
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dezvoltă relaŃii de cooperare cu autorităŃile publice, societăŃi, 

agenti economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de 

interes comun, potrivit actelor normative în vigoare;  

 

CAPITOLUL II 

FINANłELE DIRECłIEI GENERALE DE EVIDENłĂ A 

PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Art. 12. (1) FinanŃarea cheltuielilor curente şi de capital a 

direcŃiei se asigură din subvenŃii de la bugetul local şi din venituri 

proprii;  

 (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al direcŃiei se aprobă de 

către Consiliul General al Municipiului Bucureşti;  

 Art. 13. (1) Directorul executiv al direcŃiei are calitatea de 

ordonator terŃiar de credite;  

 (2) Ordonatorul terŃiar de credite, cu avizul ordonatorului 

principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, proiectul de buget al 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti;  

 Art. 14. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti în completarea surselor bugetare alocate 

din bugetul local, va putea obŃine şi venituri proprii, în condiŃiile 

prevăzute de lege;  

 Art. 15. Veniturile proprii ale direcŃiei se încasează, 

administrează, utilizează şi contabilizează de către aceasta potrivit 

prevederilor legale în vigoare;  
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 Art. 16. Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele 

bugetare aprobate în buget, se aprobă de către ordonatorul terŃiar 

de credite, şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control 

financiar preventiv intern, care atestă respectarea condiŃiilor legale, 

încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaŃia acestora 

 

CAPITOLUL III 

MANAGEMENTUL ŞI ORGANIZAREA 

DIRECłIEI GENERALE DE EVIDENłĂ 

A PERSOANELOR-MUNICIPIUL BUCUREŞTI. 

 SecŃiunea 1 - Managementul DirecŃiei Generale de EvidenŃă 

a Persoanelor a Municipiului Bucureşti  

 Art. 17. Conducerea curentă a DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti este asigurată de:  

 (1) Directorul Executiv al DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti este funcŃionar public, numit 

în funcŃie prin DispoziŃia Primarului General în urma susŃinerii 

concursului organizat de către AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor 

Publici Bucureşti, declarat admis şi în conformitate cu prevederile 

art. 9 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 2104/2004;  

 (2) Directorii executivi adjuncŃi sunt subordonaŃi directorului 

executiv, fiind numiŃi în funcŃie de către Directorul executiv al 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti în urma susŃinerii concursului organizat de către AgenŃia 

NaŃională a FuncŃionarilor Publici;  
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 (3) În perioada concediilor de odihnă şi a altor concedii 
legale, atribuŃiile Directorului executiv vor fi preluate şi îndeplinite 
de către unul dintre directorii executivi adjuncŃi;  
 SecŃiunea 2 - Structura organizatorică  
 Art. 18. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 
Municipiului Bucureşti are următoarea structură organizatorică:  
18.1 Conducerea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 
Municipiului Bucureşti: - Director Executiv  
18.2 DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor-constituită în următoarele 
structuri:  
- Director Executiv Adjunct  
- Serviciul Analiză, Îndrumare, Control  
- Serviciul Actualizare - Valorificare Baza Date  
18.3 DirecŃia de Stare Civilă - constituită din următoarele structuri: 
- Director Executiv Adjunct  
- Serviciul Îndrumare şi Control Stare Civilă  
- Compartimentul MenŃiuni de Stare Civilă  
- Serviciul Schimbări de Nume,Transcrieri,Reconstituiri,Dispense  
18.4 Direclor Execuliv Adjuncl (economic) - având următoarele 
structuri în subordine: 
- Serviciul Contabililale  
- Compartimenlul Financiar  
18.5 Compartimentele funcŃionale aflale în subordinea directă a 
Directorului Execuliv: 
- Serviciul Resurse Umane, ProtecŃia Muncii  
- Serviciul RelaŃii Publice  
- Biroul Juridic  
- Compartimentul Informatică  
- Compartimentul lnvestiŃii AchiziŃii  
- Serviciul Administrativ  
- Compartimenlul Audit  



 52

 Art. 19. Activitatea desfăşurată de către structurile DirecŃiei 
Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în 
vederea atingerii obieclivelor propuse are la bază relaŃii de 
autoritate (ierarhice, funcŃionale), relaŃii de cooperare, de 
coordonare şi de control, potrivit atribuŃiilor pentru fiecare 
compartiment în parte;  
 Art. 20. (1) RelaŃiile de autoritale ierarhice se stabilesc între 
conducerea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 
Municipiului Bucureşti şi structurile subordonale acesteia, în scopul 
organizării, menŃinerii şi perfecŃionării stării de funcŃionalitate a 
sistemului. Acelaşi tip de relaŃii se stabilesc înlre şefii serviciilor şi 
personalul subordonal acestora;  
 (2) În cadrul compartimenlelor în care nu sunt prevăzute 
funcŃii de conducere se stabilesc relaŃii de autoritale între 
personalul cu funcŃia cea mai mare şi restul personalului acestor 
structuri, în vederea îndrumării şi îmbinării în mod uniltr, în 
conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităŃii 
acestora şi a echilibrării sarcinilor şi asigurării unităŃii de acŃiune în 
îndeplinirea obiectivelor;  

 
CAPITOLUL IV 

ATRIBUłIILE DIRECłIEI GENERALE DE EVIDENłĂ A 
PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 Art. 21. DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 
Municipiului Bucureşti are următoarele atribuŃii  
21.1 Actualizează Registrul de evidenŃă a persoanelor al 
municipiului Bucureşti;  
21.2 Furnizează în cadrul Sistemului naŃional informalic de 
evidenŃă a populaŃiei, date necesare pentru actualizarea 
Registrului naŃional de evidenŃă a persoanelor;  
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21.3 Utilizează şi valorifică Registrul de evidenŃă a persoanelor al 

municipiului Bucureşti;  

21.4 Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor 

publice comunitare de evidenŃă a persoanelor ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti;  

21.5 Coordonează şi controlează modul de gestionare şi de 

întocmire a registrelor de stare civilă şi a lislelor eleclorale 

permanente 

21.6 Asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărŃilor de 

identitate şi a cărŃilor de alegător;  

21.7 Aprovizionează serviciile publice comunitare de evidenŃă a 

persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti cu imprimatele 

necesare activităŃii de evidenŃă a persoanelor şi stare civilă, 

distribuite de Inspectoratul NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor;  

21.8 Monitorizează şi controlează modul de respectare a 

prevederilor legale în domeniul asigurării protecŃiei datelor 

referitoare la persoană;  

21.9 Gestionează resursele materiale şi de dotare necesare 

activităŃii proprii;  

21.10 łine evidenŃa şi păstrează registrele de stare civilă, 

exemplarul 2, şi efectuează menŃiuni pe acestea, conform 

comunicărilor primite;  

21.11 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în cadrul 

legal sau care decurg din actele normative în vigoare;  
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CAPITOLUL V 

ATRIBUłIILE DIRECTORULUI EXECUTIV 

 Art. 22. Conducerea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti este asigurată de către 

Directorul Executiv numit prin Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului, Bucureşti nr. 50/2005, definitivat în funcŃia publică 

prin DispoziŃia Primarului General nr. 998/17.07.2007.  

 Art. 23. (1) Directorul Executiv reprezintă DirecŃia Generală 

de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti în relaŃiile cu 

cetaŃenii, conducătorii instituŃiilor publice din cadrul municipalităŃii, 

din cadrul Prefecturii, conducătorii compartimentelor funcŃionale 

din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, ori cu instituŃii şi 

organisme din afara sistemului, potrivit competenŃelor legale;  

 (2) În aplicarea prevederilor legale de nivel superior, precum 

şi a ordinelor şi instrucŃiunilor, Directorul Executiv emite decizii 

obligatorii pentru tot personalul din subordine;  

 (3) În condiŃiile legii şi ale reglementărilor specifice, 

Directorul Executiv poate delega atribuŃii din competenŃa sa 

personalului din subordine;  

 Art. 24. Directorul Executiv al DirecŃiei Generale de EvidenŃă 

a Persoanelor a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuŃii, 

răspunderi şi competenŃe:  

24.1 Conduce şi coordonează întreaga activitate a DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti; 

coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor 

publice comunitare de evidenŃă a persoanelor din cadrul 

sectoarelor municipiului Bucureşti;  
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24.2 Răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului 

patrimoniu al direcŃiei;  

24.3 Fundamentează proiectul de buget şi-i propune spre analiză 

compartimentelor de specialitate din Primăria Municipiului 

Bucureşti în vederea aprobării acestuia de către Consiliul General 

al Municipiului Bucureşti, conform legislaŃiei în vigoare;  

24.4 În limita competenŃelor acordate, aprobă încheierea 

contractelor cu terŃi agenŃi economici pentru derularea activităŃilor 

curente;  

24.5 Elaborează proiectul de Organigramă, Statul de funcŃii şi Ie 

supune spre analiză compartimentelor de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Bucureşti;  

24.6 Aprobă Regulamentul intern şi supraveghează respectarea 

acestuia şi aplicarea normelor de protecŃie a muncii;  

24.7 Coordonează activitatea de personal, urmărind încadrarea în 

bugetul de cheltuieli aprobat la capitolul "Cheltuieli de personal";  

24.8 Numeşte, sancŃionează şi dispune suspendarea, modificarea 

şi încetarea raporturilor de serviciu, sau după caz, a raporturilor de 

muncă, în condiŃiile legii, pentru personalul din cadrul DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

24.9 Verifică, răspunde şi emite decizii de recuperare a pagubelor 

aduse unităŃii, în condiŃiile şi termenele stabilite de lege;  

24.10 Conduce şi coordonează direct următoarele compartimente: 

DirecŃia de EvidenŃă a Persoanelor; DirecŃia de Stare Civilă; 

Serviciul Resurse Umane, ProtecŃia Muncii; Biroul Juridic; Serviciul 

RelaŃii Publice; Compartimentul Audit; Compartimentul AchiziŃii, 

InvestiŃii; Compartimentul lnformatică şi Serviciul Administrativ;  
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24.11 În exercitarea atribuŃiilor sale, Directorul Executiv emite 

"Decizii";  

24.12 Răspunde de cunoaşterea prevederilor legale de către 

întreg personalul instituŃiei şi aplicarea acestora de fiecare salariat, 

în activitatea pe care o desfăşoară, conform fişei postului;  

24.13 Asigură aplicarea reglementărilor în vigoare şi a dispoziŃiilor 

Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor cu privire la 

activitatea de perfecŃionare a pregătirii profesionale a personalului;  

24.14 Coordonează activitatea de personal şi asigură respectarea 

disciplinei muncii în îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu de către 

personalul instituŃiei;  

24.15 În perioada în care, din motive obiective, Directorul Executiv 

nu este prezent în instituŃie, atribuŃiile postului sunt preluate de 

unul din Directorii Executivi AdjuncŃi;  

24.16 Directorul Executiv răspunde în faŃa Primarului General de 

întreaga activitate pe care o desfăşoară;  

24.17 Dispune orice alte măsuri privind activitatea curentă a 

instituŃiei, în condiŃiile legii, ale Hotărârilor Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti şi dispoziŃiilor Primarului General;  

 

CAPITOLUL VI 

ATRIBUłIILE COMPARTIMENTELOR FUNCłIONALE 

AFLATE ÎN SUBORDINEA DIRECTĂ A DIRECTORULUI 

EXECUTIV 

 Art. 25. Serviciul resurse umane, protecŃia muncii  

25.1 Participă la elaborarea proiectelor de Organigramă, Regulament 

de organizare şi funcŃionare, şi Stat de funcŃii ale DirecŃiei Generale 

de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti; 
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25.2 Elaborează Regulamentul intern al direcŃiei, privind drepturile 

şi obligaŃiile personalului din instituŃie;  

25.3 Respectă legislaŃia muncii privind aplicarea formelor de 

salarizare, de stabilire a salariului, a indemnizaŃiei de conducere, a 

salariului de merit, a sporului de vechime şi a altor drepturi de 

personal;  

25.4 Întocmeşte referatul şi decizia pentru reintegrarea în muncă a 

persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea 

copiilor în vârstă de până la doi ani sau trei ani, după caz;  

25.5 Anual întocmeşte lucrările privind avansarea sau promovarea 

personalului în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

25.6 Întocmeşte lucrările necesare pentru numire în funcŃii publice, 

încetarea raporturilor de serviciu, încadrarea, promovarea, 

transferul, detaşarea, numirea temporară în funcŃii de conducere, 

schimbarea locului de muncă şi desfacerea contractelor individuale 

de muncă pentru întreg personalul, funcŃionari publici sau personal 

contractual;  

25.7 Întocmeşte lucrările legate de stabilirea fondurilor destinate 

cheltuielilor de personal ale DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, pe care Ie predă 

Compartimentului Finaciar pentru elaborarea bugetului de venituri 

şi cheltuieli;  

25.8 Asigură planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă pe 

anul în curs, conform legislaŃiei în vigoare;  

25.9 Organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante 

din cadrul direcŃiei, îndeplinind toate formalităŃile şi respectând 

legislaŃia în vigoare;  
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25.10 Elaborează planul anual de perfecŃionare profesională a 

funcŃionarilor publici, îI supune aprobării conducătorului instituŃiei 

şi. asigură transmiterea acestuia către ordonatorul principal de 

credite, conform legii;  

25.11 Întocmeşte proiectul planului de ocupare a funcŃiilor publice 

din cadrul instituŃiei pe care îI transmite spre centralizare 

ordonatorului principal de credite, spre a fi supus aprobării 

C.G.M.B;  

25.12 Asigură parliciparea la cursurile de perfecŃionare 

profesională a funcŃionarilor publici;  

25.13 Participă în comisiile de examinare constituite în vederea 

desfăşurării concursurilor organizate de instituŃie;  

25.14 Asigură procurarea, completarea şi gestionarea carnetelor 

de muncă a salariaŃilor (completare date de stare civilă, acte de 

studii, modificări ale salariilor, diplome de perfecŃionare, etc.); 

25.15 Întocmeşte, completează şi Ńine evidenŃa dosarelor 

profesionale ale funcŃionarilor publici, precum şi dosarele 

personale ale personalului contractual; 

25.16 Asigură realizarea procesului de evaluare a performanŃelor 

profesionale individuale pentru întreg personalul direcŃiei;  

25.17 Comunică conducătorilor compartimentelor din instituŃie 

criterile de performanŃă stabilite prin Ordin al Preşedintelui AgenŃiei 

NaŃionale a FuncŃionarilor Publici, pe baza cărora se va face 

evaluarea performanŃelor profesionale individuale ale funcŃionarilor 

publici;  
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25.18 Conduce lucrările de promovare/avansare în grad 

profesional şi treaptă de salarizare a funcŃionarilor publici care 

îndeplinesc condiŃiile prevăzute de lege, şi în grad sau treaptă 

profesională a salariaŃilor cu contract individual de muncă; 

25.19 Asigură organizarea concursurilor de promovare în clasă a 

funcŃionarilor publici încadraŃi pe funcŃii publice cu nivel de studii 

inferior, care absolvă o formă de învăŃământ superior de lungă sau 

scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea;  

25.20 łine legătura cu conducătorii compartimentelor care au în 

subordine debutanŃi, respectiv cu îndrumătorii acestora şi preia la 

sfârşitul perioadei de stagiu toate documentele de evaluare 

precum şi rapoartele de stagiu întocmite de funcŃionarii publici 

debutanŃi;  

25.21 Informează AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici cu 

privire la demararea procedurii de organizare a concursului de 

ocupare a unor posturi vacante, comunicând acesteia condiŃiile 

specifice de participare pe baza cerinŃelor cuprinse în fişa postului 

pentru fiecare dintre funcŃiile publice vacante;  

25.22 Întocmeşte referatul şi decizia de numire a comisiilor de 

concurs şi a celor de soluŃionare a contestaŃiilor, în vederea 

ocupării funcŃiilor publice vacante;  

25.23 Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea 

unor posturi vacante şi a celor de soluŃionare a contestaŃiilor;  

25.24 SusŃine activitatea comisiei de disciplină şi a comisiei 

paritare în soluŃionarea cazurilor şi pune la dispoziŃia preşedinŃilor 

celor două comisii toate documentele solicitate;  
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25.25 Asigură Ńinerea evidenŃei concediilor fără plată, a absenŃelor 

nemotivate şi a sancŃiunilor în vederea completării în carnetele de 

muncă, după caz;  

25.26 Transmite AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici 

modificările intervenite în situaŃia funcŃionarilor publici din instituŃie;  

25.27 Întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul 

direcŃiei şi transmite documentaŃia necesară autorităŃilor 

competente, în vederea stabilirii drepturilor de pensie (Iimita de 

vârstă, anticipate, anticipate parŃial, urmaş, invaliditate); 

25.28 Asigură întocmirea şi eliberarea legitimaŃiilor de serviciu; 

25.29 Eliberează, la cererea persoanelor sau instituŃiilor, 

adeverinŃe şi alte documente prin care se atestă anumite situaŃii ce 

rezultă din evidenŃele pe care Ie deŃine;  

25.30 Întocmeşte condicile de prezenŃă şi Ie verifică  

25.31 Lunar, verifică fişele colective de prezenŃă din punct de 

vedere al legalităŃii şi al exactităŃii întocmirii;  

25.32 Organizează şi asigură procedurile legate de depunerea 

jurământului de către toŃi funcŃionarii publici, conform legislaŃiei în 

vigoare;  

25.33 Execută activităŃi de verificare a sesizărilor şi reclamaŃiilor 

privind conduita la locul de muncă; 

25.34 Asigură, potrivit reglementărilor în vigoare, acordarea 

concediilor de studii, fără plată sau învoirilor;  

25.35 łine evidenŃa poliŃiştilor detaşaŃi şi informează conducerea 

Inspectoratului NaŃional pentru EvidenŃa Persoanelor cu privire la 
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modificările intervenite în situaŃia acestora, ori de câte ori este 

nevoie;  

25.36 Analizează utilizarea forŃei de muncă şi propune măsuri, 

asigurând necesarul de personal corespunzător volumului de 

lucrări şi cerinŃelor de muncă în limita numărului de personal 

aprobat şi a fondului de salarii;  

25.37 Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;  

25.38 Controlează aplicarea cu stricteŃe a normelor privind 

protecŃia muncii în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare;  

25.39 Asigură măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor 

de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; urmăreşte obŃinerea 

autorizaŃiilor de funcŃionare a DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, din punct de vedere al 

protecŃiei muncii;  

25.40 Răspunde de instruirea salariaŃilor cu atribuŃii în domeniul 

protecŃiei muncii;  

25.41 Informează operativ conducerea direcŃiei asupra 

accidentelor de muncă produse în instituŃie;  

25.42 Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională la locurile de muncă şi reevaluează riscurile ori de 

câte ori sunt schimbate condiŃiile de muncă şi propune măsurile de 

prevenire corespunzătoare ce vor alcătui programul anual de 

protecŃie a muncii;  
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25.43 Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de 

protecŃia muncii, prin cele trei forme de instructaje (introductiv 

general, la locul de muncă şi periodic); 

25.44 Colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea situaŃiei 

îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale comune la 

locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, propunând măsurile corespunzătoare;  

25.45 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 Art. 26. SERVICIUL RELAłII PUBLlCE 

26.1 Primeşte şi înregistrează petiŃiile cetăŃenilor (cereri,reclamaŃii, 

sugestii etc) şi urmăreşte rezolvarea acestora în termenul legal 

26.2 Clasifică documentele pe tipuri de probleme  

26.3 Primeşte, înregistrează şi Ńine evidenŃa instructiunilor, 

regulamentelor, ştampilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în 

cadrul serviciului; 

26.4 Organizează şi asigură întreŃinerea, exploatarea şi 

selecŃionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul 

serviciului, în conformitate cu dispoziŃiile legale în materie;  

26.5 Repartizează corespondenŃa şi o predă după executarea 

operaŃiunilor de înregistrare în registrele special destinate;  

26.6 Expediază corespondenŃa;  

26.7 Organizează şi desfăşoară activitatea de primire în audienŃă a 

cetăŃenilor de către conducerea direcŃiei;  
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26.8 La depunerea documentelor, eliberează petentului un bon 

care conŃine: numărul de înregistrare, data, numele petentului, 

adresa şi telefonul la care poate fi contactat pentru eventualele 

completări şi nelămuriri în legatură cu cele solicitate; 

26.9 Informează referitor la stadiul unei lucrări şi solicită lămuririle 

necesare de la compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

26.10 Primeşte şi eliberează răspunsurile transmise de 

compartimentele de specialitate din cadrul DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

26.11 Aduce la cunoştinŃa conducerii propunerile, sesizările şi 

constatările cetăŃenilor privind buna desfăşurare a activităŃii;  

26.12 Urmăreşte soluŃionarea şi redactarea, în termenul legal, a 

răspunsurilor elaborate de compartimentele de specialitate ale 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti către petenŃi;  

26.13 Întocmeşte lunar un raport privind situaŃia lucrărilor scadente 

la nivelul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti pe care îI înaintează Directorului Executiv;  

26.14 Furnizează cetăŃenilor, verbal, informaŃii de interes public 

legate de activitatea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor 

a Municipiului Bucureşti;  

26.15 Pune la dispoziŃia cetăŃenilor, în vederea consultării, 

documente ce conŃin informaŃii de interes public legate de 

domeniul evidenŃei persoanelor şi care intră în competenŃa 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti;  
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26.16 Solicită de la compartimentele de specialitate din cadrul 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti, prin telefon, lămuririle necesare asupra unor probleme 

neclare ridicate de cetăŃeni la ghişeul de informaŃii;  

26.17 Răspunde la solicitările telefonice ale cetăŃenilor cu privire la 

informaŃii de interes public, în măsura în care acestea sunt de 

competenŃa DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti şi pot fi furnizate telefonic; 

26.18 Răspunde solicitărilor de informaŃii de interes public venite 

pe site-ul sau prin adresele de e-mail ale DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

26.19 Pregăteşte materialele pentru audienŃe în funcŃie de cererile 

depuse şi înregistrate  

26.20 Participă la audienŃe şi întocmeşte procesul verbal; 

26.21 Comunică răspunsurile către cetăŃeni în termenele stabilite 

de prevederile legale în vigoare;  

26.22 Urmăreşte soluŃionarea solicitărilor adresate de către petenŃi 

în timpul audienŃei şi întocmeşte un raport privind rezolvarea 

acestora;  

26.23 Colaborează cu reprezentanŃii mass - media din Primăria 

Municipiului Bucureşti;  

26.24 Redactează comunicate de presă;  

26.25 Analizează şi evaluează modul în care se reflectă acŃiunile 

întreprinse de către DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti în presă  
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26.26 Furnizează ziariştilor orice informaŃie de interes public care 

priveşte activitatea DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a 

Municipiului Bucureşti;  

26.27 Organizează conferinŃe de presă ale DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

26.28 Informează în timp util şi asigură accesul ziariştilor la 

activităŃile şi acŃiunile de interes public organizate de DirecŃia 

Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

26.29 ÎntreŃine relaŃii cu organele guvernamentale, comisiile 

parlamentare, partidele politice şi organizaŃiile apolitice, în vederea 

informării corecte a acestora despre activitatea şi problemele 

DirecŃiei Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti, precum şi a realizării unei atitudini favorabile faŃă de 

îndeplinirea funcŃiilor acesteia; 

26.30 ÎntreŃine relaŃii profesionale amiabile cu structurile 

corespunzătoare din alte organizaŃii similare româneşti sau străine;  

26.31 Informează ori de câte ori este necesar, Directorul executiv 

asupra aspectelor referitoare la imaginea DirecŃiei Generale de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi dinamica 

acesteia şi se ocupă de gestionarea mediatică a crizelor ce pot 

afecta imaginea instituŃiei sau a directorului;  

26.32 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, n cadrul legal sau care decurg din 

actele normative în vigoare; 
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 Art. 27. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ  

27.1 Desfăşoară activităŃi de studii şi documentare tehnică 

(informatică), în scopul cunoaşterii celor mai noi tehnologii în 

domeniul informatic şi a posibilităŃilor de implementare a acestora 

în cadrul sistemului informatic propriu.; 

27.2 Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia 

măsuri de prevenire a scurgerii de informaŃii clasificate şi secrete 

de serviciu;  

27.3 Derulează activităŃi de administrare şi exploatare a sistemelor 

informatice din cadrul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

27.4 łine în actualitate evidenŃa echipamentelor, suporŃilor de 

informaŃii şi documentaŃiei tehnice din dotare;  

27.5 Pune în aplicare reglementările privind confidenŃialitatea şi 

protecŃia datelor;  

27.6 Monitorizează exploatarea sistemelor informatice proprii şi a 

reŃelei locale de comunicaŃii;  

27.7 Execută, ori de câte ori se impune, activităŃi de instruire a 

întregului personal cu privire la noutăŃile hard şi soft apărute sau 

implementate în munca de evidenŃă a persoanei;  

27.8 Execută operaŃii de instalare a sistemelor de operare 

software-lui de bază şi de aplicaŃie pe echipamentele de calcul 

care compun sistemul informatic local şi participă la depanarea şi 

repunerea în funcŃie a echipamentelor de calcul, împreună cu 

specialiştii firmei care asigură asistenŃa tehnică în cadrul 

contractelor de service al echipamentelor de calcul, de 

comunicaŃie şi de software;  

27.9 ÎntreŃine şi actualizează site-ul instituŃiei;  
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27.10 Implementează module informatice şi norme metodologlce, 

puse la dispoziŃie de Centrul NaŃional de Administrare a Bazelor de 

Date privind EvidenŃa Persoanelor Bucureşti, prin Serviciul pentru 

Administrarea Bazelor de Date privind EvidenŃa Persoanelor al 

Municipiului Bucureşti;  

27.11 Desfăşoară activităŃi de studiu şi documentare tehnică, în 

scopul cunoaşterii tehnologiilor în domeniul informatic şi a 

posibilităŃilor de implementare a acestora în cadrul sislemului 

informatic local;  

27.12 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 Art. 28. BIROUL JURIDIC 

28.1 Întocmeşte sau participă la întocmirea de acte juridice cu 

caracter intern ce au legătură cu activitatea instituŃiei;  

28.2 Urmăreşte eficienŃa aplicării reglementărilor interne în 

activitatea de profil şi face propuneri pentru perfecŃionarea lor, 

precum şi pentru adaptarea continuă la legislaŃia care 

reglementează domeniul de activitate;  

28.3 Avizează, pentru legalitate, actele administrative emise de 

Directorul Executiv al DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

28.4 Reprezintă şi apără interesele direcŃiei în faŃa instanŃelor 

judecătoreşti şi a altor organe jurisdicŃionale, ori de câte ori 

DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului 

Bucureşti figurează ca parte în diverse dosare date spre 

soluŃionare, potrivit legii, instituŃiilor competente;  

28.5 Participă la negociere şi avizează, potrivit legii, contractele, 
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precum şi actele încheiale de DirecŃia Generală de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti care angajează răspunderea 

juridică a acesteia;  

28.6 Urmăreşte şi analizează modul de soluŃionare şi respectare a 

termenelor legale de rezolvare a petiŃiilor adresate direcŃiei, privind 

aspecte ce fac obiectul activităŃii acesteia;  

28.7 Verifică modul în care se aplică dispoziŃiile legale cu privire la 

apărarea secretului de serviciu, modul de manipulare şi de 

păstrare a documentelor secrete; asigură protecŃia datelor şi 

informaŃiilor gestionate şi dispune măsuri de prevenire a scurgerii 

de informaŃii clasificate;  

28.8 Asigură consultanŃă, asistenŃă şi reprezintă instituŃia în 

favoarea căreia exercită profesia, apără drepturile şi interesele 

legitime ale salariaŃilor DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti în raporturile lor cu autorităŃi 

publice, instituŃii de orice natură, precum şi cu orice persoană 

juridică sau fizică, română sau străină; 

28.9 Asigură avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter 

juridic, în condiŃiile legii;  

28.10 Acordă asistenŃă juridică comisiei de disciplină; 

28.11 Urmăreşte apariŃia actelor normative şi aduce la cunoştinŃa 

conducerii obligativităŃile ce revin fiecărui serviciu sau 

compartiment;  

28.12 Participă la elaborarea Regulamnetului Intern, aducând la 

cunoştinŃa conducerii dispoziŃiile legale care trebuie respectate în 

acest caz. 
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28.13 Urmăreşte respectarea legalităŃii cu privire la încetarea 

raportului de serviciu/ încheierea contractului colectiv de muncă 

sau modificarea acestora; 

28.14 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative in vigoare;  

 Art. 29. COMPARTIMENTUL AUDIT  

29.1 Examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea 

operaŃională a documentelor emise de DirecŃia Generală de 

EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti şi propune măsuri 

şi soluŃii pentru recuperarea pagubelor produse instituŃiei şi 

sancŃionarea celor vinovaŃi, după caz;  

29.2 Supraveghează, planifică, programează, organizează, 

coordonează urmărirea şi controlul îndeplinirii deciziilor;  

29.3 Evaluează eficienŃa utilizării resurselor financiare, umane şi 

materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obŃinerea rezultatelor 

stabilite;  

29.4 Sprijină îndeplinirea obiectivelor instituŃiei publice printr-o 

abordare sistematică şi metodică prin care se evaluează şi se 

îmbunătăŃeşte eficacitatea sistemului de conducere, bazat pe 

gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării;  

29.5 Asigură obiectivitatea şi consilierea destinate să 

îmbunătăŃească sistemele şi activităŃile direcŃiei;  

29.6 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  
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 Art. 30. COMPARTIMENTUL INVESTIłII, ACHIZIłII  

30.1 Organizează licitaŃii publice, negocieri directe, cereri de oferte 

pentru achiziŃii de bunuri, servicii, de lucrări, conform O.U.G. nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

achiziŃie publică din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 

34/2006, necesare desfăşurării activităŃilor tuturor 

compartimentelor din cadrul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti;  

30.2 Propune Directorului Executiv spre aprobare componenŃa 

comisiilor de evaluare bunuri, lucrări şi servicii ce vor constitui 

obiectul unei achiziŃii publice;  

30.3 Asigură întocmirea documentaŃiei de participare la procedurile 

de achiziŃii pe baza caietului de sarcini, precum şi a documentaŃiei 

primite de la compartimentele din cadrul direcŃiei, care solicită 

demararea procedurilor;  

30.4 Asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate pentru 

procedurile organizate şi vânzarea documentaŃiei;  

30.5 Asigură cu fundamentare, întocmirea "Programului anual de 

achiziŃii";  

30.6 Asigură primirea, înregistrarea şi păstrarea ofertelor;  

30.7 Asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere a 

ofertelor şi a proceselor verbaIe de atribuire;  
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30.8 Asigură comunicarea scrisă a rezultatelor procedurilor către 

ofertanŃi;  

30.9 Asigură înregistrarea contestaŃiilor şi comunicarea acestora 

către ministere ofertanŃii implicaŃi în procedură şi către comisia de 

evaluare; 

30.10 Trimite răspunsurile la contestaŃii 

30.11 Asigură returnarea garanŃiilor de participare la procedurile 

de achiziŃie;  

30.12 Asigură încheierea contractelor cu câştigătorii procedurilor 

de achiziŃii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări, precum şi 

transmiterea acestora pentru urmărire, compartimentelor de 

specialitate, dar şi compartimentelor beneficiare;  

30.13 Asigură gestionarea bazei de date cu privire la procedurile 

organizate, care cuprinde informaŃii cu privire la firmele 

participante şi rezultatele acestora;  

30.14 Asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate pentru licitaŃie 

şi vânzarea caietului de sarcini;  

30.15 Asigură urmărirea clauzelor contractelor de 

asociere/colaborare încheiate conform legislaŃiei în vigoare;  

30.16 Asigură întocmirea de acte adiŃionale la contractele de 

concesionare, asociere sau colaborare;  

30.17 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  
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 Art. 31. SERVICIUL ADMINISTRATIV  

31.1 Răspunde de utilizarea raŃională a imobilelor şi instalaŃiilor 

aferente;  

31.2 Răspunde de modul de gospodărire a sediului social;  

31.3 Răspunde de gospodărirea raŃională a energiei electrice, 

apei, hârtiei şi a altor materiale de consum cu caracter 

administrativ - gospodaresc;  

31.4 Organizează şi asigură efectuarea curăŃeniei în sedii 

31.5 Participă la întocmirea şi stabilirea programului financiar şi a 

programului de aprovizionare referitor la cheltuielile administrativ - 

gospodăreşti, cât şi de asigurare a materialelor de întreŃinere, 

piese de schimb, inventar gospodăresc şi rechizite de birou pentru 

întreaga direcŃie;  

31.6 Răspunde de depozitarea şi conservarea echipamentelor, 

materialelor şi rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora 

pe compartimente şi servicii;  

31.7 Asigură, conform legii, contractarea serviciilor pentru 

curăŃenia şi întreŃinerea sediilor în care îşi desfăşoară activitatea 

salariaŃii instituŃiei, precum şi pentru întreŃinerea parclui auto,  

a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;   

31.8 łine evidenŃa ştampilelor şi sigiliilor din dotare şi verifică 

modul de folosire a, acestora;  

31.9 Asigură materialele necesare bunei desfăşurări a activităŃii 

instituŃiei; 

31.10 Gestionează şi actualizează banca de date privind fondul 

imobiliar administrat; 
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31.11 Asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din 

direcŃie;  

31.12 ObŃine avizele şi autorizaŃiile de prevenire şi stingere a 

incendiilor, prevăzute de lege;  

31.13 Întocmeşte şi actualizează permanent lista cu substanŃe 

pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;  

31.14 Elaborează instrucŃiunile de apărare împotriva incendiilor şi 

stabileşte sarcinile ce revin salariaŃilor, pentru fiecare loc de 

muncă;  

31.15 Verifică, ca atât salariaŃii cât şi persoanele din exterior, care 

au acces în instituŃie, primesc, cunosc şi respectă instrucŃiunile 

necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;  

31.16 Stabileşte responsabili în cadrul compartimentelor din 

direcŃie cu atribuŃii privind punerea în aplicare, controlul şi 

supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;  

31.17 Asigură întocmirea planurilor de intervenŃie şi condiŃiile 

pentru ca acestea să fie operaŃionale în orice moment;  

31.18 Asigură contactele, înŃelegerile, angajamentele şi planurile 

necesare corelării, în caz de incendiu, a acŃiunii forŃelor şi 

mijloacelor proprii cu cele ale unităŃilor de pompieri militari şi cu 

cele ale serviciilor de urgenŃă ce pot fi solicitate în ajutor, să 

permita accesul acestora în instituŃie în scop de recunoaştere, de 

instruire sau de antrenament şi să participe la exerciŃiile şi 

aplicaŃiile tactice de intervenŃie organizate;  

31.19 Asigură şi pune în mod gratuit la dispoziŃia forŃelor chemate 

în ajutor, mijlocele tehnice, echipamentele de protecŃie individuală, 
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substanŃele chimice de stingere, precum şi medicamentele 

necesare acordării primului ajutor;  

31.20 Propune prevederea fondurilor necesare realizării măsurilor 

de apărare împotriva incendiilor şi asigură, la cerere, plata 

cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au 

intervenit pentru stingerea  incendiilor în unitatea sa;  

31.21 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de 

activitate,dispuse,de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care 

decurg din actele normative în vigoare.  

 

CAPITOLUL VII 

ATRIBUłIILE DIRECłIEI DE EVIDENłĂ A PERSOANELOR 

 Art. 32. ATRIBUłII GENERALE  

32.1 Actualizează Registrul de evidenŃă a persoanelor al 

municipiului Bucureşti, utilizează şi valorifică Registrul naŃional de 

evidenŃă a persoanelor;  

32.2 Furnizează, în cadrul Sistemului naŃional informatic de 

evidenŃa populaŃiei, datele necesare pentru actualizarea 

Registrului naŃional de evidenŃă a persoanelor;  

32.3 Coordonează şi controlează metodologic activitatea de 

evidenŃă a persoanelor a serviciilor publice comunitare de evidenŃă 

a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti;  

32.4 Controlează modul de gestionare şi de întocmire a listelor 

electorale permanente;  

32.5 Asigură emiterea cărŃilor de identitate şi a cărŃilor de alegator;  
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32.6 Monitorizează şi controlează modul de respectare a 

prevederilor legale în domeniul asigurării protecŃiei datelor 

referitoare la persoană;  

32.7 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 Art. 33. SERVICIUL ANALIZA, INDRUMARE 51 CONTROL  

33.1 Coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor 

publice comunitare de evidenŃă a persoanelor de sector privind 

eliberarea actelor de identitate, precum şi a altor documente în 

sistem de ghişeu unic;  

33.2 Coordonează organizarea, funcŃionarea, conservarea şi 

exploatarea evidenŃelor anuale, deŃinute de serviciile publice 

comunitare de evidenŃă a persoanelor de sector, în conformitate cu 

prevederile legale, ordinele şi instrucŃiunile care reglementează 

acest domeniu;  

33.3 Monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate 

desfăşurată de serviciile de sector, în scopul identificării cauzelor 

sau condiŃiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de 

identitate, ca urmare a declinării unei identităŃi false, pentru 

prevenirea acestor situaŃii;  

33.4 Monitorizează calitatea informaŃiilor cu care este actualizat 

Registrul naŃional de evidenŃă a populaŃiei şi formulează propuneri 

în vederea optimizării aplicaŃiilor informatice;  
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33.5 Asigură soluŃionarea, în termenul legal, a petiŃiilor cetăŃenilor, 

inclusiv a celor referitoare la activitatea şi comportarea 

personalului direcŃiei;  

33.6 łine legătura cu şefii serviciilor publice de sector de evidenŃa 

persoanelor, pentru cunoaşterea nemijlocită a stadiului şi modului 

de realizare a sarcinilor şi atribuŃiilor ce Ie revin;  

33.7 Pe baza concluziilor rezultate din activitatea serviciilor de 

sector, formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, 

completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori 

restrângerea unor sfere de activitate;  

33.8 Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii, în 

scopul realizării operative şi de calitate a atribuŃiilor de serviciu;  

33.9 Oferă informaŃii de specialitate, în cadrul programului de 

relaŃii cu publicul;  

33.10 Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia 

măsuri de prevenire a scurgerilor de informaŃii clasificate;  

33.11 Desemnează un reprezentant pentru a participa la 

concursurile pentru încadrarea posturilor vacante din specialitatea 

de evidenŃă a persoanelor; 

33.12 Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului, cu documentele rezultate din activitatea de profil;  

33.13 Monitorizează şi controlează modul de respectare a 

prevederilor legale în domeniul asigurării protecŃiei datelor 

referitoare la persoană;  

33.14 Centralizează şi transmite Inspectoratului NaŃional pentru 

EvidenŃa Persoanelor situaŃiile statistice şi rapoartele de analiză ce 
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privesc activitatea de evidenŃă a persoanelor desfăşurată la nivelul 

municipiului Bucureşti;  

33.15 Controlează modul de gestionare şi de întocmire a listelor 

electorale permanente;  

33.16 Coordonează şi urmăreşte activitatea de înmânare a cărŃilor 

de alegător;  

33.17 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 Art. 34. SERVICIUL ACTUALIZARE - VALORIFICARE 

BAZA DATE  

34.1 Actualizează Registrul de EvidenŃă a Persoanelor a 

municipiului Bucureşti;  

34.2 Comunică date referitoare la persoane fizice, solicitate de 

instituŃiile cu atribuŃii în domeniul apărării, siguranŃei naŃionale Ńi 

ordinii publice, justiŃie, de administraŃiile financiare, de agenŃii 

economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, în 

temeiul legii;  

34.3 Colaborează cu structurile subordonate Centrului NaŃional de 

Administrare a Bazelor Date privind EvidenŃa Persoanelor, ale 

Serviciului public comunitar, pentru eliberarea şi evidenŃa 

paşapoartelor simple, ale Serviciului public comunitar, regim 

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pentru 

realizarea sarcinilor comune, precum şi în scopul optimizării 

activităŃii specifice.  
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34.4 Asigură soluŃionarea petiŃiilor pe probleme specifice;  

34.5 Formulează propuneri pentru îmbunătăŃirea muncii, 

completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori 

restrângerea unor sfere de activitate;  

34.6 Participă, atunci când este cazul, la controalele metodologice 

privind activitatea de soluŃionare a cererilor de eliberare a cărŃilor 

de identitate de către serviciile publice comunitare de sector;  

34.7 Primeşte cererile şi documentele necesare, preia imaginile 

cetăŃenilor, actualizează baza de date cu informaŃiile referitoare la 

persoană, generează lotul de producŃie, actualizează baza de date 

cu raportul de producŃie şi cu data înmânării; eliberează acte de 

identitate şi cărŃi de alegător, în cazul unor situaŃii deosebite;  

34.8 Colaborează cu autorităŃi ale administraŃiei publice locale, cu 

atribuŃii pe Iinia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, 

mişcării populaŃiei şi evidenŃei acesteia;  

34.9 Efectuează verificările solicitate cu privire la persoanele care 

nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reŃinute sau arestate , 

suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau 

infracŃiuni, readmise, etc.;  

34.10 Efectuează verificări cu privire la persoana în dosarele de 

schimbare de nume sau de transcriere a certificatelor de stare 

civilă procurate din străinatate;  

34.11 Colaborează cu structurile subordonate Inspectoratului 

General al PoliŃiei Române ori cu alte structuri ale Ministerului 

AdministraŃiei şi Internelor, pentru realizarea atribuŃiilor comune;  
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34.12 Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi ia 

măsuri de prevenire a scurgerilor de informaŃii clasificate;  

34.13 Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;  

34.14 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 

CAPITOLUL VIII 

ATRIBUłIILE DIRECłIEI DE STARE CIVILĂ 

 Art. 35. ATRIBUłII GENERALE  

35.1 Îndrumă şi controlează conform Metodologiei nr.1/1997 

pentru aplicarea unitară a dispoziŃiilor Legii nr. 119/1996 cu privire 

la actele de stare civilă, întreaga activitate de stare civilă din 

municipiul Bucureşti; 

 Art. 36. SERVICIUL ÎNDRUMARE ŞI CONTROL STARE 

CIVILĂ  

36.1 Întocmeşte graficul de control anual asupra activităŃii desfăşurate 

de serviciile de stare civilă al primăriilor sectoarelor 1 - 6;  

36.2 Îndrumă şi controlează conform Metodologiei nr.1/1997 

pentru aplicarea unitară a dispoziŃiilor Legii nr. 119/1996 cu privire 

la aclele de stare civilă, întreaga activitate de stare civilă din 

municipiul Bucureşti, prin confruntarea actelor de stare civilă cu 

documentele primare care au stat la baza întocmirii lor;  

36.3 Verifică sentinŃele judecătoreşti precum şi modul în care 

acestea au fost înscrise pe actele de slare civilă (divorŃuri, tăgada 
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paternităŃii, stabilirea filiaŃiei, încuviinŃarea purtării numelui, 

contestarea recunoaşterii de filiaŃie, anulări, completări, adopŃii, 

desfacerea adopŃiilor anulări de adopŃii, schimbări de nume din 

străinătate); 

36.4 Verifică declaraŃiile de recunoaştere a filiaŃiei 

36.5 Verifică dispoziŃiile de rectificare şi modul de înscriere a 

acestora pe actele de stare civilă;  

36.6 Verifică dispoziŃiile de schimbare de nume pe cale 

administrativă şi modul de înscriere a acestora pe actele de stare 

civilă;  

36.7 Verifică comunicările emise de Parchet sau organele de 

poliŃie privind identificarea cadavrelor neidentificate;  

36.8 Verifică modul de înscriere a menŃiunilor pe marginea actelor 

de stare civilă ca urmare a căsătoriei, decesului, divorŃului, 

recunoaşterii, tăgadei paternităŃii, inclusiv purtării numelui, 

schimbării de nume pe cale administrativă, stabilirii de filiaŃie, 

adopŃiei, etc;  

36.9 Verifică modul de înscriere a menŃiunilor privind cetăŃenia 

română( renunŃări, retrageri, redobândiri, acordări);  

36.10 Verifică asigurarea securităŃii certificalelor de stare civilă la 

primăriile sectoarelor 1-6, gestionarea şi eliberarea certificatelor de 

stare civilă prin confruntarea actelor şi cererilor cu registrele 

desfăşurătoare cu certificatele de stare civilă; 

36.11 Urmăreşte lista certificalelor de stare civilă disparate în alb 

de la alte primării;  
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36.12 Verifică corespondenŃa înregistrată, modul acesteia de 

soluŃionare în termen şi în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare;  

36.13 Verifică modul de păstrare a registrelor de stare civilă şi a 

opiselor alfabetice pentru naşteri, căsătorii, decese precum şi a 

celorlalte documente primare şi lucrări de stare civilă; 

36.14 Verifică modul de atribuire a codurilor numerice personale şi 

întocmirea formaŃiilor de rectificare a CNP atribuite greşit;  

36.15 Verifică întocmirea şi completarea opiselor alfabetice de 

naştere, căsătorie, deces şi urmăreşte înaintarea în termen a 

exemplarului II la DirecŃia Generală de EvidenŃă a Persoanelor;  

36.16 Întocmeşte procese - verbale de control de fond, de gestiune 

şi tematice şi stabileşte măsuri pentru îndepartarea erorilor, 

urmăreşte modul de ducere la îndeplinire a sarcinilor lăsate cu 

termene precise de rezolvare;  

36.17 Participă la predarea - peluarea gestiunii de stare civilă, la 

schimbarea din funcŃie a ofiŃerilor, sau când, din diferite motive, 

ofiŃerul de stare civilă trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 

30 de zile;  

36.18 Aduce la cunoştinŃa conducerii instituŃiei şi participă la 

verificările şi cercetările ce se efectuează în cadrul dispariŃiei unor 

documente de stare civilă cu regim special;  

36.19 Centralizează şi întocmeşte situaŃiile statistice precum şi 

sintezele ce conŃin activităŃile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual 

de către serviciile publice comunitare locale de ·evidenŃă a 

persoanelor;  
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36.20 Întocmeşte pentru sectoarele 1 - 6 necesarul de registre de 

naştere, căsătorie, deces, de certificate de stare civilă şi de 

cerneală specială pentru anul următor pe care îl comunică I.N.E.P  

36.21 Întocmeşte necesarul de materiale auxiliare pentru 

sectoarele 1 - 6 şi pentru DirecŃia de Stare Civilă a D.G.E.P-M.B. 

( opise, formulare tipizate );  

36.22 Ridică şi distribuie sectoarelor 1 - 6 comanda de materiale 

(registre, certificate, cerneală specială ) de la depozituI I.N.E.P. pe 

baza proceselor - verbale de predare - prirnire;  

36.23 Organizează instruirea ofiŃerilor de stare civilă pentru 

perfecŃionarea pregătirii profesionale a acestora;  

36.24 Primeşte şi distribuie sectoarelor 1-6 listele de coduri 

numerice precalculate (CNP) şi controlează modul de atribuire, 

gestionare şi înscriere a codurilor în actele de stare civilă; 

36.25 Asigură protecŃia datelor şi informaŃiilor gestionate şi 

dispune măsuri de prevenire a scurgerii de informaŃii;  

36.26 Comunică Serviciului Contabilitate şi Serviciului 

Administrativ suma estimată necesară achiziŃionarii de materiale 

de stare civilă, pentru anul următor;  

36.27 Primeşte, verifică şi distruge certificateIe de stare civilă 

greşit completate şi anulate, trimise de serviciile publice 

comunitare locale de evidenŃă a persoanelor;  

36.28 Asigură soluŃionarea petiŃiilor pe probleme specifice;  

36.29 Desemnează un reprezentant care să participe la 

concursurile pentru încadarea personalului de specialitate în 

domeniul stării civile;  
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36.30 Asigură colaborarea şi schimbul permanent de informaŃii în 

scopul realizării operative şi de calitate a atribuŃiilor de serviciu; 

36.31 Oferă informaŃii de specialitate, în cadrul programului de 

relaŃii cu publicul  

36.32 Asigură construirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului din documentele rezultate din activitatea de profil;  

36.33 SoluŃionează alte sarcini prevăzute de lege, încredinŃate de 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

36.34 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 Art. 37. COMPARTIMENTUL MENłIUNI DE STARE CIVILĂ  

37.1 Întocmeşte şi expediază extrase pentru uzul organelor de stat 

care îşi exercită dreptul de a Ie solicita;  

37.2 Efectuează verificări în arhiva de stare civilă; 

37.3 Înregistrează comunicările de menŃiuni primite de la primăriile 

sect. 1 - 6; 

37.4 Clasează comunicările de menŃiuni la filele în ordinea anilor, 

faptelor de stare civilă produse, precum şi a sectoarelor; 

37.5 Înscrie pe actele de stare civilă menŃiunile de stare civilă; 

37.6 Scade lucrările în registrul de intrare - iesire şi Ie clasează în 

arhiva proprie; 

37.7 Întocmeşte referatul de restituire a comunicărilor de menŃiuni 

ce nu pot fi aplicate pe acte din diverse motive, expediază lucrarea 

la sectorul care a comunicat-o în vederea întocmirii unei menŃiuni 

corecte;  
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37.8 Înregistrează în registrul special comunicările de menŃiuni 

privind cetăŃenia română (renunŃări, redobândiri, acordări, 

retrageri) primite de la I.N.E.P., clasează la filele din registre şi 

operează menŃiunile respective pe actele de stare civilă, 

completează datele în formularul tip de comunicare de menŃiune şi 

o înaintează la exemplarul I al registrului de stare civilă - 

sectoarele 1 - 6  

37.9 Verifică telefonic actele de stare civilă, la solicitarea organelor 

de poliŃie din Bucureşti şi din Ńară, cât şi din oficiu;  

37.10 Informează şi furnizează relaŃii de stare civilă publicului care 

se adresează direct compartimentului;  

37.11 Înregistrează corespondenŃa sosită din străinătate, verifică şi 

întocmeşte extrase pentru uzul organelor de stat şi Ie înaintează la 

I.N.E.P. 

37.12 Primeşte procesele verbale de predare - primire a registrelor 

şi opiselor de stare civilă exemplarul II, Ie înregistrează în 

registratura proprie şi Ie clasează; 

37.13 Aranjează şi ordonează registrele şi opisele pe sectoare, pe 

fapte, pe ani şi pe număr de act; 

37.14 Etichetează registrele şi opisele alfabetice;  

37.15 łine evidenŃa registrelor de stare civilă, completând periodic 

registrul de inventar;  

37.16 Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de 

stare civilă pierdute ori distruse - parŃial sau total - după 

exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;  
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37.17 Inventariază registrele (exemplarul ll) şi opisele al căror termen 

de păstrare a expirat, în vederea predării acestora la Arhivele 

NaŃionale;  

37.18 Predă registrele (exemplarul ll) la Arhivele NaŃionale, după 

expirarea termenului legal de păstrare de 100 ani;  

37.19 Ofera informaŃii de specialitate, în cadrul programului de 

relaŃii cu publicul;  

37.20 Primeşte procesele-verbale de predare-primire a registrelor 

şi opiselor de stare civilă exemplarul II de la sectoarele 1 - 6, 

asigurând securitatea şi conservarea acestor documente.  

37.21 Asigură soluŃionarea petiŃiilor pe probleme specifice;  

37.22 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 Art. 38. SERVICIUL SCHIMBĂRI DE NUME, 

TRANSCRIERI, RECONSTITUIRI, DISPENSE  

38.1 Verifică modul de întocmire de către serviciile publice 

comunitare locale a dosarelor de transcriere a certificatelor de 

stare civilă procurate din străinătate şi Ie înaintează la I.N.E.P spre 

aprobare;  

38.2 Întocmeşte referate cu concluziile rezultate în urma 

verificărilor şi investigaŃiilor efectuate în dosarele de schimbare a 

numelui pe cale administrativă şi face propuneri motivate de 

aprobare sau respingere a cererii pe care Ie prezintă Primarului 

General spre aprobare;  

38.3 Elaborează proiectul de dispoziŃie de schimbare de nume în 

vederea semnării de către Primarul General;  
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38.4 Comunică sectoarelor 1-6 dispoziŃiile de schimbare de nume;  

38.5 Avizează cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a 

actelor de stare civilă; 

38.6 Primeşte dosarele de dispensă de vârstă şi grad de rudenie, 

Ie analizează şi întocmeşte un referat de acordare sau respingere 

a dispensei; 

38.7 Elaborează proiectul de dispoziŃie de acordare a dispensei de 

vârstă sau grad de·rudenie în vederea semnării de către Primarul 

General; 

38.8 Ofera informaŃii de specialitate în cadrul programului de reIaŃii 

cu publicul; 

38.9 Asigură soluŃionarea petiŃiilor pe probleme specifice; 

38.10 Asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al 

serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil;  

38.11 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare, 

 

CAPITOLUL IX 

ATRIBUłIILE DIRECTORULUI EXECUTIV ADJUNCT (economic) 

ŞI ALE COMPARTIMENTELOR AFLATE ÎN SUBORDINE 

DIRECTĂ 

 Art. 39. AtribuŃiile Directorului executiv adjunct (economic)  

39.1 Răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a 

contabilităŃii valorilor patrimoniale;  

39.2 Asigură întocmirea actelor justificative şi a documentelor 

contabile, cu respectarea dispoziŃiilor legale;  
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39.3 Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică în 

contabilitate, în funcŃie de natura documentelor;  

39.4 Asigură evidenŃierea corectă a rezultatelor economico-

financiare;  

39.5 Asigură verificarea tuturor operaŃiunilor avute cu alte instituŃii 

sau societăŃi comerciale;  

39.6 Asigură corectarea înregistrărilor eronate în evidenŃele 

contabile, precum şi înlăturarea erorilor din balanŃele de plată, 

bilanŃuri sau diverse situaŃii;  

39.7 Asigură respectarea obligaŃiilor ce derivă din legile cu 

caracter fiscal, stabileşte şi virează impozitele şi taxele către 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de 

sănătate, fonduri speciale, etc în mod complet şi la termenele 

stabilite;  

39.8 Asigură urmărirea şi executarea la timp a debitelor, precum şi 

urmărirea recuperării Iipsurilor constatate în gestiuni;  

39.9 la măsurile necesare în vederea prevenirii deturnărilor de 

fonduri, degradărilor sau sustragerilor de bunuri materiale sau 

băneşti;  

39.10 Asigură întocmirea corectă şi la termen a documentelor cu 

privire la depunerile şi plăŃile în numerar, controlând respectarea 

plafonului de casă aprobat;  

39.11Controlează utilizarea conform dispoziŃiilor legale a fondurilor 

destinate plăŃii salariilor şi a altor drepturi de personal;  

39.12 Verifică şi semnează actele în baza cărora se fac încasările 

şi plăŃile, contracte economice, documentele contabile pe baza 

cărora se fac înregistrările, precum şi situaŃiile, extrasele, 

balanŃele, conturile de execuŃie bugetară, bilanŃurile contabile, etc,;  
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39.13 Urmăreşte la timp extrasele de cont şi Ie verifică pe acestea 

şi documentele însoŃitoare;  

39.14 Asigură controlul asupra tuturor documentelor prin care se 

autorizează efectuarea de cheltuieli, în general, sau din care 

derivă direct sau indirect angajamente de plată;  

39.15 Asigură evidenŃierea corectă şi pe categorii, a veniturilor 

încasate, precum şi virarea acestora la termen, pe destinaŃiile 

legale;  

39.16 Exercită controlul zilnic asupra operaŃiunilor efectuate din 

casierie şi asigură încasarea la timp a creanŃelor, lichidarea 

operaŃiunilor de plată, luând măsurile necesare pentru stabilirea 

răspunderilor, atunci când este cazul;  

39.17 Răspunde de asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în 

bune condiŃii a activităŃii instituŃiei, în limita creditelor bugetare 

aprobate;  

39.18 Răspunde de asigurarea creditelor necesare în vederea 

realizării obiectivelor de investiŃii aprobate de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti;  

39.19 Răspunde de încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, 

conform clasificaŃiei bugetare;  

39.20 Răspunde de raportarea lunară la direcŃiile şi serviciile de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, privind 

modul în care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;  

39.21 Răspunde de întocmirea şi transmiterea către ordonatorul 

principal de credite a raportului explicativ, al dărilor de seamă şi 

bilanŃurilor contabile trimestriale şi anuale, a execuŃiilor bugetare 

lunare, potrivit prevederilor legale;  
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39.22 Controlează şi ia măsuri pentru buna conservare şi 

securitate a bunurilor materiale şi băneşti, în scopul prevenirii 

distrugerilor, pierderilor şi risipei;  

39.23 Asigură clasarea şi păstrarea în condiŃii de siguranŃă a 

documentelor şi actelor justificative ale operaŃiilor contabile;  

39.24 Face propuneri privind comisiile de inventariere şi urmăreşte 

modul de desfăşurare a acestora, luând măsurile ce se impun 

pentru a fi în conformitate cu prevederile legale;  

39.25 Răspunde de evaluarea şi reevaluarea mijloacelor fixe ce 

urmează a fi valorificate conform dispoziŃiilor legale;  

39.26 Răspunde de aplicarea elementelor de salarizare şi 

întocmire a fişelor posturilor pentru personalul din subordine, 

precum şi de situaŃia disciplinară;  

39.27 Organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor 

patrimoniale ale direcŃiei, şi urmăreşte definitivarea, potrivit legii, a 

rezultatelor acesteia;  

39.28 Analizează activitatea economico-financiară pe bază de 

bilanŃ şi stabiIeşte măsuri concrete şi eficiente pentru 

îmbunătăŃirea continuă a activităŃii economico-financiare; 

39.29 Elaborează bugetul anual, centralizând propunerile 

compartimentelor din cadrul direcŃiei;  

39.30 Planifică investiŃiile, precum şi modul de rambursare a 

creditelor angajate de instituŃie, conform datelor furnizate de 

Serviciul Contabilitate, Compartimentul Financiar şi 

Compartimentul lnvestiŃii, AchiziŃii;  
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39.31 Urmăreşte eficienŃa folosirii fondurilor alocate de la buget 

pentru efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli;  

39.32 Urmăreşte cheltuielile, corectând continuu bugetul instituŃiei 

şi previne angajarea acestuia în lucrări fără acoperire financiară;  

39.33 Analizează nivelul cheltuielilor, Ńinând cont de priorităŃile de 

investiŃii, dotări şi achiziŃii ale direcŃiei;  

39.34 Vizează lunar Iista de cheltuieli, întocmită de Serviciul 

Contabilitate şi de Compartimentul Financiar;  

39.35 Întocmeşte lucrări de raportare periodică, cu privire la 

situaŃia financiar-contabilă a direcŃiei;  

39.36 Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate din 

cadrul direcŃiei, pentru aducerea la îndeplinire a atribuŃiilor 

rezultate din prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare;  

39.37 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 Art. 40. SERVICIUL CONTABILITATE  

40.1 Răspunde de organizarea şi funcŃionarea în bune condiŃii a 

contabilităŃii valorilor patrimoniale 

40.2 Asigură respectarea cu stricteŃe a prevederilor legale privind 

integritatea bunurilor materiale şi ia toate măsurile legale pentru 

recuperarea pagubelor produse direcŃiei;  

40.3 Întocmeşte lunar balanŃa de verificare pentru conturile 

sintetice şi cele analitice şi urmăreşte concordanŃa dintre acestea;  

40.4 Prezintă spre aprobare conducerii direcŃiei, bilanŃul contabil şi 

raportul explicativ; participă la analiza rezultatelor economice şi 
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financiare pe baza datelor din bilanŃ şi urmăreşte aducerea la 

îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul verbal de analiză;  

40.5 Răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar 

gestionare efectuate de organele în drept;  

40.6 Aplică măsurile de raŃionalizare şi multiplicare a lucrărilor de 

evidenŃă contabilă. 

40.7 Organizează şi exercită controlul gestionar prin sondaj a 

gestiunilor din direcŃie;  

40.8 Sesizează direcŃiile şi serviciile de specialitate din cadrul 

P.M.B. asupra cazurilor în care conducerea direcŃiei nu a luat 

măsuri pentru stabilirea răspunderii materiale şi recuperarea 

pagubelor sau în cazul unor fapte deosebit de grave privind 

integritatea patrimoniului;  

40.9 Urmăreşte permanent stocurile de valori materiale şi ia 

măsuri de reducere a stocurilor supra normative, fără mişcare şi 

disponibile;  

40.10 Participă la evaluarea mijloacelor fixe ce urmează a fi 

valorificate;  

40.11 Asigură prelucrarea automată a datelor conform 

documentelor tehnice de exploatare;  

40.12 Editează rapoartele şi Iistele de control pentru activitatea de 

contabilitate, gestiune, stocuri, evidenŃa mijloacelor fixe;  

40.13 Urmăreşte realizarea obiectivelor de investiŃii aprobate de 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti cu finanŃare integrală 

sau în completare de la bugetul local sau de stat;  
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40.14 Analizează împreună cu compartimentele de specialitate din 

cadrul direcŃiei, modul de realizare a planului de investiŃii şi ia 

măsurile necesare pentru realizarea acestuia;  

40.15 Efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor 

economici şi financiari privind veniturile şi cheltuielile pe baza 

cărora întocmeşte proiectul de buget anual, defalcate pe trimestre;  

40.16 Întocmeşte lunar propunerile de necesar de fonduri;  

40.17 la măsurile necesare, împreună cu celelalte compartimente 

funcŃionale, ca direcŃia să-şi desfăşoare activitatea, astfel încât 

cheltuielile de producŃie şi circulaŃie să nu depăşească prevederile 

de la buget;  

40.18 Asigură respectarea strictă a nivelului de cheltuieli stabilite 

prin creditele bugetare aprobate;  

40.19 Răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare şi ia 

măsurile necesare pentru prevenirea formării de noi imobilizări;  

40.20 Mobilizează rezervele existente şi răspunde pentru rezervele 

financiare ale direcŃiei;  

40.21 Asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor 

contabile privind mijloacele fixe şi circulante, mijloacele băneşti, 

fondurile proprii şi alte fonduri, debitori, creditori şi alte decontări,  

investiŃiile, cheltuielile bugetare şi veniturile; 

40.22 întocmeşte trimestrial şi anual, bilanŃ contabil şi 

coordonează întocmirea raportului explicativ la acestea;  

40.23 Execută controlul financiar preventiv, conform dispoziŃiilor 

legale;  
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40.24 Asigură şi răspunde de efectuarea corectă a calculului 

privind drepturile băneşti ale salariaŃilor, a reŃinerilor din salarii şi a 

obligaŃiilor faŃă de bugetul de stat şi local, asigurările sociaIe şi alte 

fonduri speciale;  

40.25 Întocmeşte documentaŃia necesară deschiderii finanŃării 

investiŃiilor la Trezoreria Statului;  

40.26 Asigură fondurile necesare, în limita creditelor aprobate, 

realizarii planului de investiŃii;  

40.27 Asigură respectarea încadrării în limitele cheltuielilor de 

investiŃii aprobate, atât cantitativ, cât şi valoric, pe obiective de 

investiŃii;  

40.28 Asigură desfăşurarea ritmică a operaŃiunilor de decontare cu 

furnizorii în activitatea curentă şi investiŃii;  

40.29 la măsurile corespunzătoare pentru încasarea într-un termen 

cât mai scurt a contravalorii serviciilor prestate, precum şi a chiriilor 

pentru spaŃiile închiriate de către direcŃie;  

40.30 łine evidenŃa veniturilor încasate pe categorii, conform 

clasificaŃiei bugetare şi raportează la sfârşitul lunii veniturile 

încasate şi virate la bugetul de stat şi local;  

40.31 Întocmeşte lunar execuŃia bugetară şi o înaintează la 

direcŃiile şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei 

Municipiului Bucureşti;  

40.32 Participă la lucrările de întocmire a bilanŃului contabil 

trimestrial şi anual;  

40.33 Răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar- 

gestionare, efectuate de organele în drept;  
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40.34 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 Art. 41. COMPARTIMENTUL FINANCIAR  

41.1 Asigură şi răspunde de efectuarea corectă şi la timp a 

calculului şi plăŃii salariilor şi celorlalte drepturi de personal;  

41.2 Răspunde de realizarea măsurilor şi sarcinilor ce-i revin în 

domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar-

gestionare efectuate de organele în drept;  

41.3 Asigură respectarea încadrarii în Iimitele cheltuielilor de 

investiŃii aprobate, atât cantitativ, cât şi valoric, pe obiective de 

investiŃii;  

41.4 Asigură desfăşurarea ritmică a operaŃiunilor de decontare cu 

furnizorii în activitatea curentă şi investiŃii;  

41.5 Asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaŃia 

direcŃiei faŃă de bugetul de stat şi local, asigurări sociale, fonduri 

speciale şi alte obligaŃii faŃă de terŃi;  

41.6 Îndeplineşte şi alte atribuŃii în domeniul său de activitate, 

dispuse de conducerea direcŃiei, în cadrul legal sau care decurg 

din actele normative în vigoare;  

 

CAPITOLULX 

DISPOZIłII FINALE 

 Art. 42. (1) AtribuŃiile întregului personal al DirecŃiei 

Generale de EvidenŃă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti sunt 

prevăzute în fişele posturilor;  
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 (2) Pe baza extraselor din prezentul regulament, şefii 

structurilor subordonate DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti, întocmesc fişele posturilor 

pentru toate funcŃiile din structură, care vor fi aprobate de 

Directorul executiv;  

 Art. 43. Personalul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti este constituit din funcŃionari 

publici şi personal contractual conform reglementărilor în vigoare;  

 Art. 44. Personalul DirecŃiei Generale de EvidenŃă a 

Persoanelor a Municipiului Bucureşti este obligat să cunoască şi 

să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în capitolele 

referitoare la activitatea proprie.  

 Art. 45. Prevederile prezentului regulament se modifică şi 

completează în conformitate cu actele normative apărute ulterior. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului AgenŃiei de Reglementare a Nivelelor 

de Servicii Apă – Canal a Municipiului Bucureşti (ARBAC) pe anul 

2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei Generale Infrastructură  şi Servicii Publice - 

DirecŃia UtilităŃi Publice;  

 Văzând raportul Comisiei pentru utilităŃi publice, raportul 

Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de 

disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare prevederile Contractului de 

Concesiune, Partea a IV a – Tariful privind cota ARBAC prevăzută 

în structura tarifului ofertat, ale Clauzei 13.5 – cu privire la 

încasarea şi plata cotei pentru Autoritatea de Reglementare 

Tehnică – ARBAC şi prevederile art. 10 din Statutul ARBAC 

aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 153 / 2001, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) 

lit. a) pct. 14 şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 

2009 al AgenŃiei de Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă – 

Canal a Municipiului Bucureşti (ARBAC), conform anexei, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AgenŃia de 

Reglementare a Nivelelor de Servicii Apă – Canal a Municipiului 

Bucureşti (ARBAC), vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 136/13.04.2009 
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Municipiul Bucureşti ARBAC 

Anexa la HCGMB privind aprabarea bugutului ARBAC pe 

anul2009 

Nr. 136/13.04.2009 

 

Nr. 

rd. 

Cod 

clasificaŃie 

economică 

Denumire indicatori 

Prevederi 

Anul2009 

(RON) 

A B C D 

  

TOTAL VENITURI  1 938.890 

A. Venituri curente din sursă privată  

Cota din tariful licitat de S.C. Apa Nova 

Bucuresti S.A., societate cu capital 

privat, conform Contractului de 

Concesiune, Partea a IV a - Tarif şi 

HCGMB nr. 155 /2008  

(1 EURO = 3,8545 lei)  

1.618.890 

B.Sold reportat BUGET ARBAC 2008 320.000

  TOTAL CHEL TUIELI  1.936.890 

 01  A. Cheltuieli curente 2009  1.916.890 

 02  Cheltuieli personal  1 116.890 

 20  Cheltuieli materiale şi servicii  800.000 

 24  
Cheltuieli pentru întreŃinere şi 

gospodărire  
30.000 

 25  
*Materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcŃional  
700.000 
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 26  
Obiecte de inventar de mică valoare sau 

scurtă durată şi echipament  
15 000 

 27  ReparaŃii curente  15 000 

 28 ReparaŃii capitale  0

 29 CărŃi şi publicaŃii 10.000

 30  Alte cheltuieli  30.000 

 69  B. Cheltuieli de capital  20.000 

 70  Cheltuieli de capital  20.000 

 74  
InvestiŃii ale instituŃiilor publice şi 

activităŃilor autofinanŃate  
20.000 

 89  D.REZERVE,EXCEDENT/DEFICIT  2000 

 90  Rezerve,Excedent/Deficit  2000 

 91  Rezerve  0 

 92  Excedent  2000 

 93  Deficit  0 

*Din care 120.000 Euro/an - pentru contractele cu cei trei membri 

ai Comisiei de ExperŃi conform HCGMB 155/2008 

Proiect aprobat prin Decizia ARBAC nr. 25/9.12.2008  

 

DIRECTOR GENERAL 

Miltiade Constandache 

 

DIRECTOR SERVICII  

Adrian CRISTEA  

 



 100

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Protocolului între Municipiul Bucureşti 

şi Arhiepiscopia Bucureştilor 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

Cultură; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃii internaŃionale, 

cooperare şi asociere cu alte autorităŃi publice şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 

finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor OrdonanŃei Guvernului 

nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute din 

România şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1273/2005 pentru 

aprobarea Programului naŃional „Lăcaşurile de cult – centre 

spirituale ale comunităŃii”; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (6) lit. a) pct. 10, lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Protocolul între Municipiul Bucureşti şi 

Arhiepiscopia Bucureştilor în vederea finanŃării şi realizării în 

parteneriat a proiectelor cuprinse în Programul naŃional “Lăcaşurile 

de cult – centre spirituale ale comunităŃii”, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului 

Bucureşti să semneze protocolul prevăzut la art. 1 din prezenta 

hotărâre. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi aparatul 

Arhiepiscopiei Bucureştilor vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 137/13.04.2009 
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Anexa la HCGMB nr. 137/13.04.2009 

 

PROTOCOL 

Încheiat între municipiul Bucureşti şi Arhiepiscopia Bucureştilor 

 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului naŃional "Lăcaşurile 

de cult - centre spirituale ale comuniŃii”, O,G, nr.82/2001, şi Ńinând 

seama de prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi complelările 

ulterioare, se încheie prezentul protocol:  

 Art. 1. PĂRłILE PREZENTULUI PARTENERIAT:  

 Municipiul Bucureşti, reprezentat prin Domnul Prof.Dr. Sorin 

Mircea Oprescu, în calitate de Primar General al Municipiului 

Bucureşti,  

şi 

 Arhiepiscopia Bucureştilor, cu sediul în Bucureşti, Intr. 

Patriarhiei nr 21, Sector 4, Bucureşti, cont RO…..….,cod fiscal 

4746217, reprezentată prin Preafericitul Părinte Daniel- 

Arhiepiscopul BucureştiIor Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, 

LocŃiitorul Cezareei Capadociei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române, Pr Nicolae Crîngaşu - Consilier Economic, Pr Paul Chiru 

- Consilier Juridic  

 Art. 2. OBIECTUL PARTENERIATULUI:  

(1) Obiectul prezentului parteneriat îl constituie finanŃarea şi 

realizarea în parteneriat, în măsura bugetului disponibil, a unor 
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acŃiuni, lucrări, servicii sau proiecte şi activităŃi de interes public 

local, vizând:  

a) derularea în comun a unor programe de asistenŃă socială şi 

combatere a sărăciei;  

b) reabilitarea şi consolidarea clădirilor lăcaşurilor de cult;  

c) restaurarea picturilor din lăcaşurile de cult;  

d) construirea unor lăcaşuri de cult;  

e) realizarea de inslalaŃii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;  

f) grădiniŃe amplasate pe lângă parohii 

g) orice alte acŃiuni şi activităŃi convenite 

(2) Fiecare proiect cuprinzând acŃiunile prevăzute la alin. 1, 

precum şi sursele de finanŃare vor fi aprobate prin Hotărâre a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti  

Art. 3. OBLIGAłIILE PĂRłILOR  

1) ObligaŃiile Arhiepiscopiei BucureştiIor:  

a) să stabilească împreună cu reprezentanŃii Municipiului Bucureşti 

modul de realizare a activităŃilor şi programelor convenite şi să 

desemneze un reprezentant pentru urmărirea şi realizarea în 

comun a acestora;  

b) să avizeze toate cererile din partea lăcaşurilor de cult, care cer 

finanŃare pentru activităŃi şi lucrări prevăzute la Art. 2, pentru 

confirmarea respectării prevederilor statului Bisericii Ortodoxe 

Române şi ale regulamentelor lui de aplicare. Avizul va fi însoŃit 

obligatoriu de semnatura Arhiepiscopului Bucureştilor.  

c) să sprijine Municipiul Bucureşti în toate demersurile acestuia 

care fac obiectul prezentului parteneriat;  
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d) să răspundă cu promptitudine la toate solicitările Municipiului 

Bucureşti pentru acordarea de asistenŃă religioasă şi tehnologică 

pentru momente festive, acŃiuni culturale cu tematică religioasă, 

acŃiuni pentru promovarea moralei publice, etc.  

2) ObligaŃiile Municipiului Bucureşti:  

a) să realizeze în condiŃiile legii activităŃile şi lucrările prevăzute la 

Art.2.  

b) în măsura disponibilităŃilor, să aloce resurse financiare destinate 

realizării acestor obiective  

c) să urmărească derularea programului de asistenŃă socială şi 

combatere a sărăciei prin direcŃiile şi serviciile specializate pe care 

Ie are în subordine;  

d) să sprijine Arhiepiscopia Bucureştilor în toate demersurile 

acesteia care fac obiectul prezentului parteneriat şi să asigure, în 

condiŃiile legii, cele necesare bunei desfăşurări a activităŃii ei;  

Art. 4. DURATA PARTENERIATULUI  

(1) Prezentul parteneriat se încheie pe o perioadă de 3 (trei) ani 

începând cu data semnării acestuia. La expirarea termenului, 

părŃile pot conveni prelungirea acestui, după aprobarea prin 

Hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

Art. 5. FORłA MAJORĂ 

(1) Nici una din părŃile semnatare nu răspunde pentru executarea 

necorespunzătoare sau pentru neexecutarea totală sau parŃială a 

oricăreia din obligaŃiile asumate dacă aceasta se datorează forŃei 

majore, aşa cum este ea definită prin lege;  
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(2) Partea care invocă forŃa majoră va notifica celeilalte părŃi 

imposibilitatea de executarea în termen de 3 (trei) zile de la 

producerea evenimentului .  

Art. 6. CLAUZE FINALE:  

(1) Modificarea prezentului protocol se poate face numai în scris, 

prin act adiŃional, după aprobarea prin Hotărâre a Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti.  

(2) Orice notificare este valabil îndeplinită dacă este făcută în scris 

şi transmisă la sediul partenerelor precizate în prezentul 

document.  

Încheiat azi………. în 4 exemplare câte două pentru fiecare 

parte semnatară.  

 
Arhiepiscopia Bucureştilor 

 
Primar General 

†Daniel 
Arhiepiscopul Bucureştilor, 

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, 
LocŃiitorul Tronului Cezareei Capadociei şi 

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane 

Prof.univ.dr. Mircea 
Sorin Oprescu 

 

Pr Nicolae Crîngaşu  

Consilier Economic  

 

Pr Paul Chiru 

 Consilier Juridic 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea în folosinŃă gratuită a unui teren  

în suprafaŃă de 4000 mp., pentru înfiinŃarea 

 unui cimitir turcesc şi abrogarea 

Hotărârii C.G.M.B. nr. 416/2008 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate  al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

Administrare Patrimoniu şi DirecŃia EvidenŃă Imobiliară şi 

Cadastrală; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În aplicarea Protocolului încheiat între Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti prin AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor 

Umane şi Uniunea Democrată Turcă din România, Filiala 

Bucureşti şi Uniunea Democratică a Tătarilor Turco – Musulmani 

din România; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), 

art. 45 alin. (3) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. (1) Se aprobă darea în folosinŃă gratuită în favoarea 

Uniunii Democrate Turce din România, Filiala Bucureşti şi a 

Uniunii Democratice a Tătarilor Turco – Musulmani din România, a 

terenului în suprafaŃă de 4000 mp., situat în comuna Domneşti, 

judeŃul Ilfov, cu drept de servitute pe terenul proprietatea publică a 

Municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 49 de ani, cu posibilitate 

de prelungire. 

 (2) Terenul se identifică conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. (1) Terenul va avea destinaŃia de cimitir pentru 

înhumarea membrilor comunităŃilor turce şi tătare a căror adresă 

de reşedinŃă este în Bucureşti, cetăŃeni ai Republicii Turcia care nu 

pot fi transportaŃi în Turcia atunci când decedează. 

 (2) Construirea Cimitirului pentru înhumarea persoanelor de 

cult musulman prevăzut la alin. (1) cade în sarcina Uniunii 

Democrate Turce din România, Filiala Bucureşti şi a Uniunii 

Democratice a Tătarilor Turco – Musulmani din România. 

 (3) Aducerea la cota 0 a terenului, împrejmuirea cu gard al 

acestuia, precum şi utilităŃile intră în sarcina AdministraŃiei 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane. 

 

 Art. 3. Predarea – primirea terenului prevăzut la art. 1 se va 

face de către AdministraŃia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane, pe 
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bază de proces – verbal, în termen de 30 de zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. Schimbarea destinaŃiei terenului atrage după sine 

revocarea de drept a prezentei hotărâri. 

 

 Art. 5. La expirarea perioadei pentru care terenul a fost dat 

în folosinŃă, investiŃiile efectuate de Uniunea Democrată Turcă din 

România, Filiala Bucureşti şi Uniunea Democratică a Tătarilor 

Turco –Musulmani din România vor fi preluate fără nici un fel de 

obligaŃie de către Municipiul Bucureşti. 

 

 Art. 6. Hotărârea C.G.M.B. nr. 416/2008 se abrogă. 

 

 Art. 7. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AdministraŃia 

Cimitirelor şi Crematoriilor Umane vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 138/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Modificare PUZ – Şos. Petricani – C.F. Constanta, sector 2 

Extindere PUZ - Şos. Petricani – C.F. Constanta - Str. Valea 

Saulei aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 321/01.11.2007 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DUAT a PMB:aviz de urbanism nr. 42/1/6/10.10.2007; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: aviz nr. 

46/2008; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

56/5/2008; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Romană: aviz nr. 

28601/1695/2008; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 700004/4/2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

700000/2579/2008; 
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 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal modificare PUZ  – 

şos. Petricani – C.F. Constanta, sector 2, pentru o suprafaŃă de 

teren studiată de 340000,00 mp., din care S=157000,00 mp. 

reprezintă suprafaŃa de teren ce a generat PUZ, proprietate 

persoane fizice. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona 
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CB3 – zona polilor urbani principali şi parŃial Zona V3b - zonă 

destinată complexelor şi bazelor sportive. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: 

 Zona CB3: POT max=70%; CUTmax=4,5; Hmax= se va 

stabili prin PUZ. 

 Zona V3b: se vor respecta reglementările legale în vigoare. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni aprobate: locuinŃe, servicii, birouri. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi:  

Zona M2b: POTmax=70%; CUTmax=5,7;  Rmaxh=P+22E - 

Hmax=70 m (conform Aviz Autoritatea Aeronautica Civila Romana 

nr. 28601/1695/2008) . 

 Zona V3b : se vor respecta reglementările legale în vigoare. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

documentaŃia de urbanism PUZ – şos. Petricani - C.F. Constanta - 

str. Valea Saulei, sector 2, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

321/01.11.2007.  

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani . 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 
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îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 139/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şoseaua OlteniŃei nr. 208, sector 4 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de Disciplină 

din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism – 

CTATU -DUAT a PMB:aviz de urbanism nr. 4/6/26.11.2008; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃei: aviz nr. 

16/2009; 

- Agentia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

6507/648/2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Romană: aviz de principiu nr. 

32597/2110/2008; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 795600/01/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

792958/19851/2008; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
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cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică;   

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Şos. OlteniŃei nr. 

208, sector 4, pentru o suprafaŃă de teren S=5152,00 mp., teren 

proprietate persoană juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti - Zona CB1 - zonă 

destinată serviciilor publice dispersate în afara zonei protejate; 

Indicatori urbanistici reglementaŃi: 

POTmax =50%; CUTmax =2,4; Rmaxh-se va stabili prin PUZ. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni aprobate: mixte (sedii de companii şi firme, birouri, 

servicii, comerŃ, hotel, restaurant, baruri, cofetării, locuire, locuire 

cu spaŃiu special care includ spaŃii pentru profesiuni liberale, alte 

funcŃiuni compatibile cu Zona M2).   
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 Indicatori urbanistici aprobaŃi:  

POTmax= 45 %, CUTmax= 6,9; RmaxH= 6S+ P+ 15E+ Eteh – 

Hmax= 75 m; = 6S+ P+ 21E + Eteh – Hmax= 90 m. 

Parterul va fi retras şi prevăzut cu funcŃiuni publice (cf. Planului de 

reglementari urbanistice). 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 140/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Petre Ispirescu nr. 91, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/1/6/26.11.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 13/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

6665/672/27.01.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 789532/10.12.2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

19158/15.12.2008; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Petre Ispirescu 

nr. 91, sector 5, pentru o suprafaŃă studiată S = 600 mp., 

proprietate privată persoană fizică. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune aprobată: birouri şi locuinŃe; 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi:  

POTmax = 70%; CUTmax = 3,2; RmaxH = 2S + P + 3E – 2S + P + 4E.  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 
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 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 141/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Dobrogeanu Gherea nr. 59A-61-Str. Avrameni nr. 2B, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DUAT a PMB: aviz  de  urbanism  nr. 4/1/1/26.11.2008;  

 - Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr.57/2009; 

 - AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 310/21/23.02.2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

1464/71/11.02.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 798424/05/06.02.2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

798054/662/28.01.2009; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Dobrogeanu 

Gherea nr. 59 A-61 - Str. Avrameni nr. 2B, sector 1, pentru o 

suprafaŃă de teren S=1006,76 mp., teren proprietate persoană 

juridică şi S=471,00 mp teren proprietate persoană fizică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în Zona 

L1d - zonă destinată locuinŃelor individuale şi colective mici; 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=20%; 

CUTmax=0,7; Rmaxh=P+2E. 

 CondiŃii de construire aprobate: 
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 FuncŃiuni aprobate: locuire. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=60%; CUTmax=2,5; 

Rmaxh=S+Ds+P+3E-Hmax=16m (conform Aviz nr. 1464/71/2009 

emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română).  

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.  

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 142/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Aleea Teişani – Str. Pădurea Pustnicu nr. 214 – 216, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al Directiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 13/1/18/23.04.2008; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: aviz nr. 

236/2008; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

5924/603/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 793184/48/2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 17198/2008; 

 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 
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- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215 /2001, privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  aleea Teişani – 

str. Pădurea Pustnicu Nr. 214 - 216, sector 1, pentru o suprafaŃă 

de teren S=10000,00 mp., teren proprietate persoane fizice. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000 terenul se încadrează în Zona 

L1c, zonă destinată locuinŃelor individuale si colective mici. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi:POTmax =45%; CUTmax 

=1,3; Rmaxh=P+2E. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃiuni aprobate: locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi:  

U.T.R.1: POTmax=40%, CUTmax=2,8; Rmaxh=P+6E – 

Hmax=24m; 

U.T.R.2: POTmax=40%, CUTmax=2,0; Rmaxh=P+4E – 

Hmax=18m; 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani . 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 143/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şos. Bucureşti - Târgovişte nr. 11B, nr. 11C, nr. 11E, nr. 11D, 

sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 3/1/10/19.11.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 38/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

6552/668/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 788830/47/2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

788834/2008; 

 În conformitate cu prevederile:  
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată;  
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- Hotărârii C.G.M.B. nr.269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  şos. Bucureşti - 

Târgovişte Nr. 11B, Nr. 11C, Nr.11E, Nr. 11D, sector 1 pentru o 

suprafaŃă de teren S = 17000,00 mp., teren proprietate persoană 

juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează parŃial în 

Zona L1c, zonă destinată locuinŃelor individuale şi colective mici şi 

parŃial în Zona M3, zonă mixtă. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi:   

Zona L1c: POTmax =45%; CUTmax =1,3; Rmaxh-P+2E. 

Zona M3: POTmax =60%; CUTmax =2,5; Rmaxh-P+4E. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃiuni aprobate: ansamblu rezidenŃial. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=50%; CUTmax=2,5; 

RmaxH=P+5E-6Eretras – P+6E-7Eretras. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani . 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 144/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aderarea Municipiului Bucureşti 

la Uniunea Capitalelor din Uniunea Europeană 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

RelaŃii InternaŃionale; 

 Văzând raportul Comisiei pentru relaŃia cu Uniunea 

Europeană, al Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul  Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 Luând în considerare avizul favorabil nr. H2 – 

1/2018/06.08.2008 al Ministerului Afacerilor Externe şi avizul 

favorabil nr. 55178/22.08.2008 al Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative; 

 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 16, art. 36 alin. 

(2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 

215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Bucureşti la 

Uniunea Capitalelor din Uniunea Europeană începând cu anul 
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2009. 

 

 Art. 2. Se aprobă cuantumul cotizaŃiei anuale în sumă de 

1000,00 euro, aferent calităŃii de membru cu drepturi depline a 

Primăriei Municipiului Bucureşti la Uniunea Capitalelor din Uniunea 

Europeană şi plata acesteia începând cu anul 2009. 

 

 Art. 3. Cotele aferente cotizaŃiilor anuale vor fi incluse în 

bugetele locale anuale. 

 

 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 145/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea unui teren aparŃinând domeniului privat al 

Municipiului Bucureşti, în administrarea Consiliului Local al 

Sectorului 2, în scopul realizării de locuinŃe sociale 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

EvidenŃă Imobiliară şi Cadastrală;  

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu, al Comisiei economice, 

buget finanŃe şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti;  

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi ale art. 45 alin. 

(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se dă în administrarea Consiliului local al sectorului 

2, terenul în suprafaŃă de 1320 mp., domeniu privat al Municipiului 

Bucureşti, situat în str. Aurului f.n., sector 2, în scopul realizării de 

locuinŃe sociale. 
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 Art. 2. Terenul prevăzut la art. 1 se identifică potrivit anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 3. Schimbarea destinaŃiei terenului prevăzut la art.1 

atrage după sine revocarea prezentei hotărâri. 

 

 Art. 4. DirecŃiile de cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi Consiliul local al 

sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 146/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Planului Comitetului Municipiului Bucureşti 

pentru SituaŃii de UrgenŃă pentru asigurarea resurselor umane, 

materiale şi financiare necesare gestionării situaŃiilor de urgenŃă pe 

anul 2009 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

şi raportul de specialitate al DirecŃiei Generale OperaŃiuni - DirecŃia 

Apărare, ProtecŃie Civilă;  

 Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanŃe şi avizul 

Comisiei juridice şi de disciplină; 

 În conformitate cu art. 25 lit b) din Legea nr. 481/2004 

privind protecŃia civilă, republicată;  

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 8 şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Comitetului Municipiului Bucureşti 

pentru SituaŃii de UrgenŃă pentru asigurarea resurselor umane, 
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materiale şi financiare necesare gestionării situaŃiilor de urgenŃă pe 

anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

 

 Art. 2. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, Primăriile Sectoarelor 

1-6, regiile, instituŃiile publice de interes local înfiinŃate şi 

organizate prin Hotărâri ale Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

  

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 147/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea componenŃei Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi raportul de 

specialitate al DirecŃiei AsistenŃă Tehnică şi Juridică a C.G.M.B.; 

 łinând cont de prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.99/2009, 

Hotărârii C.G.M.B. nr.100/2009, Hotărârii C.G.M.B. nr.101/2009 şi 

Hotărârii C.G.M.B. nr.102/2009; 

 În conformitate cu prevederile O.G. nr.35/2002 pentru 

aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a 

consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 673/2002; 

 În temeiul art.54 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. ComponenŃa Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti se modifică după cum urmează: 

a) Comisia juridică şi de disciplină: 
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1. domnul Atănăsoaei Mihai Cristian se înlocuieşte cu domnul 

Fuciu Daniel; 

2. doamna Câmpurean Mariana se înlocuieşte cu doamna Sitaru 

Janina Mirela. 

 b) Comisia pentru credite externe şi monitorizarea derulării 

acestora: 

1. domnul Becheanu Mihai Bogdan se înlocuieşte cu domnul Dincă 

Dumitru. 

 c) Comisia economică, buget, finanŃe: 

1. domnul Georgescu Bogdan Cristian se înlocuieşte cu domnul 

Popescu Adrian Costin. 

 d) Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului: 

1. domnul Fuciu Daniel se înlocuieşte cu domnul Pop Romeo 

Teodor. 

 e) Comisia patrimoniu: 

1. doamna Câmpurean Mariana se înlocuieşte cu doamna Sitaru 

Janina Mirela. 

 f) Comisia transporturi şi infrastructură urbană: 

1. domnul Becheanu Mihai Bogdan se înlocuieşte cu domnul 

Bădulescu Aurelian; 

2. domnul Georgescu Bogdan Cristian se înlocuieşte cu domnul 

Popescu Adrian Costin. 

 g) Comisia de ecologie şi protecŃia mediului: 

1. domnul Becheanu Mihai Bogdan se înlocuieşte cu domnul 

Bădulescu Aurelian. 

 Art. 2. Prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr.289/2008 se 
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modifică în mod corespunzător prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009 

    

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 148/13.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 308/2008 

privind constituirea unei comisii de repartizare a locuinŃelor pentru 

persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică şi 

abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 383/2008 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

Administrare Patrimoniu; 

 Văzând raportul Comisiei patrimoniu şi avizul Comisiei 

juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 17, alin. (9) şi art. 45 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Anexa Hotărârii C.G.M.B. nr. 308/2008 privind 

constituirea unei comisii de repartizare a locuinŃelor pentru 

persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică se 
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modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Hotărârea C.G.M.B. nr. 383/2008 se abrogă. 

 

 Art. 3. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, comisia prevăzută la 

art.1 şi AdministraŃia Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

13.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

 

SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 149/13.04.2009 
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Anexa la Hotărârea nr.149/13.04.09 a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti  

 

Membrii în comisia de repartizare a locuinŃelor pentru persoanele 

expropriate pentru cauză de utilitate publică: 

 

1. Bogdan Hreapcă - Director general DirecŃia Generală de 

Dezvoltare, InvestiŃii şi Planificare Urbană                     - preşedinte  

 

2. Maria Petraşcu - Director executiv DirecŃia Administrare 

Patrimoniu                                                                          - membru 

 

3. Andrei Creci - Director executiv adjunct DirecŃia Juridic, 

Contencios şi LegislaŃie                                                     - membru 

 

4. Neagu Mihai - reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti                                                                            - membru  

 

5. Robert NiŃu - reprezentant al Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti                                                                            - membru  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii CGMB nr.83/2009 privind numirea 

reprezentanŃilor C.G.M.B. în Consiliul de AdministraŃie al Regiei 

Autonome  de Transport Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. 

nr. 151/2004 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În baza demisiei domnului Popescu Costin Adrian 

înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Municipiului 

Bucureşti sub nr.2355/6/14.04.2009;  

 Văzând raportul Comisiei de transport şi infrastructură 

urbană şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul 

C.G.M.B.;   

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind 

reorganizarea unităŃilor economice de stat ca regii autonome şi 

societăŃi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. Punctul 8 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr.83/2009 

se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 “8.Domnul Câmpurean Adrian”. 
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 Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii CGMB nr.83/2009 

rămân neschimbate. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 150/ 29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii CGMB nr. 88/2009 privind numirea a 

trei consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti în Consiliul Administrativ al Clubului Sportiv Municipal 

Bucureşti şi abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 80/2008 

 

 Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din 

cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând raportul Comisiei învăŃământ, cultură, culte, sport şi 

avizul Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul  Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) şi 

alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.I. Punctul c) al art.1 din Hotărârea CGMB nr.88/2009 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „c) Domnul Stan Ion”. 

 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr.88/2009 

rămân neschimbate. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 151/29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 306/2008 privind 

aprobarea participării municipiului Bucureşti, în calitate de membru 

fondator, la constituirea AsociaŃiei pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului în Bucureşti 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Generale de Dezvoltare  InvestiŃii şi Planificare Urbană - DirecŃia 

Dezvoltare Turism; 

 Văzând raportul Comisiei pentru comerŃ, turism şi protecŃia 

consumatorului, raportul Comisiei economice, buget, finanŃe, 

raportul  Comisiei pentru relaŃii cu organizaŃii neguvernamentale şi 

alŃi parteneri sociali şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 În conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) şi 

art. 45 alin. (2) lit. d), f) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. I. Se abrogă anexele 1 şi 2 prevăzute la art. 2 şi art. 3 

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 306/2008. 

 

 Art. II. Se aprobă Actul Constitutiv şi Statutul AsociaŃiei 

pentru Promovarea li dezvoltarea Turismului în Bucureşti, conform 

anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

306/2008 rămân neschimbate.  

 

 Art IV. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti şi AsociaŃia pentru 

Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

Nr. 152/29.04.2009 
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Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 152/2009 

ACT CONSTITUTIV 

ASOCIAłIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA 

TURISMULUI ÎN BUCUREŞTI 

 

 Art. 1. Datele de identificare a asociaŃilor  

1.MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Bulevardul Regina 

Elisabeta nr 47 sector 5, Bucureşti, reprezentat legal de Vice-

Primarul General al Primăriei Capitalei, Robert Constantin Ionescu  

2. FEDERAłIA INDUSTRIEI HOTELIERE DIN ROMÂNIA (FIHR) - 

organizaŃie patronală, persoană juridică de drept privat – cu sediull 

în Bulevardul General Gheorghe Magheru nr.7, et.3, camera 40, 

sector 1, cod poştal 010322, Bucureşti, CUI 8286669, reprezentată 

legal de Prim-vicepreşedintele, George Turnă  

3.CAMERA DE COMERł ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, cu sediul în str. Octavian Goga nr.2, sector 3, 

Bucureşti, reprezentată legal de Preşedintele, Profesor Universitar, 

Doctor, Sorin-Petre Dimitriu  

4. PATRONATUL ASOCIAłIA NAłIONALĂ A AGENłIILOR DE 

TURISM DIN ROMÂNIA (A.N.A.T.) – persoană juridică de drept privat 

fără scop patrimonial, constituită prin SentinŃa civilă nr. 2078 

/24.09.1990 a Judecătoriei Sector 1 - cu sediul în Splaiul Unirii nr. 16, 

sector 4, Bucureşti, reprezentată legal de Preşedintele, Corioa Martin  

5. ROMANIAN CONVENłION BUREAU (RCB) ASOCIAłIA  

ORGANIZATORILOR PROFESIONIŞTI DE CONFERINłE ŞI 

EXPOZIłII DIN ROMÂNIA, persoană juridică de drept privat cu 
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sediul în Splaiul Unirii nr.16, et.8, camera 811, Bucureşti, 

reprezentată legal de Preşedintele, Paul Mărăşoiu,  

6. ROMEXPO S.A., cu sediul în Bulevardul Mărăşti nr. 65-67, 

Bucureşti, reprezentată legal de Directorul General adjunct, Sorin 

Vornic  

7. FUNDAłIA "COMUNIUNEA INTERNAłIONALĂ ROMÂNĂ", cu 

sediul în stradă Căluşarilor nr. 3, bl. 24, ap. 6, sector 3, Bucureşti, 

autorizaŃie nr. 7PJ/98, 80-3/12647, CIF 10548648, reprezentată 

legal de fondator, Dan Corneliu Blendea,  

8. S.C. PATRU ACE S.R.L., cu sediul în Stradă HoraŃiu nr. 8-10, 

sector 1, Bucureşti, CUI R15108729, J40/13683/2002, 

reprezentată legal de Administratorul, Elena Violeta Olteanu  

9. S.C. C&I COMSERV S.R.L., cu sediul în stradă Mătăsari nr.30, 

sector 2, Bucureşti, CUI RO 8070826, J40/485/1996, reprezentată 

legal de Ion Comuşi,  

10. J’INFO TOURS S.R.L., cu sediul în stradă Loules Michelet nr. 

1, sector 1, Bucureşti, CUI 445220, reprezentată legal de Carmen 

LuminiŃa Pavel (asociat),  

11.VORALPEN HOTELS S.RL., cu sediul în Cheia DN 1A, nr. 17, 

judeŃul Prahova, cod poştal 107356, CUI 17016257, 

J29/2602/2004, reprezentată legal de Florea Stan (asociat)  

12. DANCO PRO COMMUNICATION S.RL., cu sediul în 

Bulevardul Maior Coravu nr. 29 C. sector 2, Bucureşti, CUI 

9482566, J40/4282/1997, reprezentată legal fe Preşedinte, Daniel 

Cornel Rodea. 
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 13. Art. 2. Exprimarea voinŃei de asociere şi a scopului 

propus 

 În conformitate cu OrdonanŃa Guvernului nr 26/2000 cu 

privire la asociaŃii şi fundaŃii cu modificările şi completările 

ulterioare, în calitate de membri fondatori, am hotărât să constituim 

ASOCIAłIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA 

TURISMULUI ÎN BUCUREŞTl¹ , persoană juridică de drept privat, 

fără scop patrimonial şi, având ca scop dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului din Bucureşti şi întreaga regiune în 

totalitatea multiplelor sale forme, atât în Ńară cât şi în străinătate 

precum şi acordarea suportului necesar pentru implementarea 

strategiilor naŃionale , regionale şi locale de dezvoltare a turismului 

în zona metropolitană  

 Art. 3. Denumirea asociaŃiei  

 Denumirea asociaŃiei este: AsociaŃia pentru Promovarea şi 

Dezvoltarea Turismului în Bucureşti 

 Art. 4. Sediul asociaŃiei  

 La data constituirii sediul juridic al AsociaŃiei se stabileşte în 

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureşti  

 Sediul asociaŃiei poate fi schirnbat prin Decizie a Consiliului 

Director.  

 Art. 5. Durata de funcŃionare a asociaŃiei  

 Durata de funcŃionare a asociaŃiei este pe termen 

nedetenninat.  

 ¹Prin destinaŃia Bucureşti se înŃelege Municipiul Bucureşti şi 

zona să metropolitană.  
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 Art. 6. Patrimoniul iniŃial al asociaŃiei 

 Patrimoniul iniŃial al asociaŃiei este de 75.600 lei.  

 Art. 7. ComponenŃa nominală a celor dintâi organe de 

conducere, administrare şi control al asociaŃiei  

 Organele AsociaŃiei sunt următoarele:  

a) Adunarea Generală a AsociaŃiei;  

b) Consiliul Director  

c) Cenzorul.  

 Adunarea Generală a AsociaŃilor este organul de conducere 

al Asociaşiei şi se compune din totalitatea membrilor (fondatori, 

asociaŃi şi de onoare).  

 Consiliul Director al AsociaŃiei este compus din 5 (cinci) 

membri: Preşedinte, 2 VicepreşedinŃi şi 2 membri ai AsociaŃiei, toŃi 

aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 ani. 

 Cenzorul AsociaŃiei, având un mandat de 2 ani conform 

dispoziŃiilor statutului AsociaŃiei, este Ivorschi Ilie.  

 Art 8. SubsemnaŃii, membri foudatori, împuternicim 

următoarele persoane: avocat Vasilache Cristian PetruŃ să 

desfăşoare procedura de dobândire a personalităŃii juridice a 

AsociaŃiei.  

 Art. 9. Semnăturile asociaŃilor  

Municipiul Bucureşti  

FederaŃia Industriei Hoteliere din România  

Camera de ComerŃ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 

Patronatul ANAT  

Romanian ConvenŃion Bureau  
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ROMEXPO  

4 ACE PR & Publicity  

Voralpen Hotels  

J’lnfoTOURS  

C & I Lines InternaŃional  

Danco Pro Communications  

FundaŃia ,,Comuniunea InternaŃională Română’’  
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Anexa nr. 2 la HCGMB nr. 152/2009 

 

S T A T U T 

ASOCIAłIA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA 

TURISMULUI ÎN BUCUREŞTI 

 

CAPITOLUL I - DATELE DE IDENTIFICARE ALE ASOCIAłILOR  

 Art.1.Datele de identificare ale asociaŃilor (denumirea şi 

sediul acestora): 

1.MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu sediul în Bulevardul Regina 

Elisabeta nr 47 sector 5, Bucureşti, reprezentat legal de Vice-

Primarul General al Primăriei Capitalei, Robert Constantin Ionescu  

2. FEDERAłIA INDUSTRIEI HOTELIERE DIN ROMÂNIA (FIHR) - 

organizaŃie patronală, persoană juridică de drept privat – cu sediull 

în Bulevardul General Gheorghe Magheru nr.7, et.3, camera 40, 

sector 1, cod poştal 010322, Bucureşti, CUI 8286669, reprezentată 

legal de Prim-vicepreşedintele, George Turnă  

3.CAMERA DE COMERł ŞI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI 

BUCUREŞTI, cu sediul în str. Octavian Goga nr.2, sector 3, 

Bucureşti, reprezentată legal de Preşedintele, Profesor Universitar, 

Doctor, Sorin-Petre Dimitriu  

4. PATRONATUL ASOCIAłIA NAłIONALĂ A AGENłIILOR DE 

TURISM DIN ROMÂNIA (A.N.A.T.) – persoană juridică de drept 

privat fără scop patrimonial, constituită prin SentinŃa civilă nr. 

2078/24.09.1990 a Judecătoriei Sector 1-cu sediul în Splaiul Unirii 

nr. 16, sector 4, Bucureşti, reprezentată legal de Preşedintele, 

Corioa Martin  
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5. ROMANIAN CONVENłION BUREAU (RCB) ASOCIAłIA  

ORGANIZATORILOR PROFESIONIŞTI DE CONFERINłE ŞI 

EXPOZIłII DIN ROMÂNIA, persoană juridică de drept privat cu 

sediul în Splaiul Unirii nr.16, et.8, camera 811, Bucureşti, 

reprezentată legal de Preşedintele, Paul Mărăşoiu,  

6. ROMEXPO S.A., cu sediul în Bulevardul Mărăşti nr. 65-67, 

Bucureşti, reprezentată legal de Directorul General adjunct, Sorin 

Vornic  

7. FUNDAłIA "COMUNIUNEA INTERNAłIONALĂ ROMÂNĂ", cu 

sediul în stradă Căluşarilor nr. 3, bl. 24, ap. 6, sector 3, Bucureşti, 

autorizaŃie nr. 7PJ/98, 80-3/12647, CIF 10548648, reprezentată 

legal de fondator, Dan Corneliu Blendea,  

8. S.C. PATRU ACE S.R.L., cu sediul în Stradă HoraŃiu nr. 8-10, 

sector 1, Bucureşti, CUI R15108729, J40/13683/2002, 

reprezentată legal de Administratorul, Elena Violeta Olteanu  

9. S.C. C&I COMSERV S.R.L., cu sediul în stradă Mătăsari nr.30, 

sector 2, Bucureşti, CUI RO 8070826, J40/485/1996, reprezentată 

legal de Ion Comuşi,  

10. J’INFO TOURS S.R.L., cu sediul în stradă Loules Michelet nr. 

1, sector 1, Bucureşti, CUI 445220, reprezentată legal de Carmen 

LuminiŃa Pavel (asociat),  

11.VORALPEN HOTELS S.RL., cu sediul în Cheia DN 1A, nr. 17, 

judeŃul Prahova, cod poştal 107356, CUI 17016257, 

J29/2602/2004, reprezentată legal de Florea Stan (asociat),  
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12. DANCO PRO COMMUNICATION S.RL., cu sediul în 

Bulevardul Maior Coravu nr. 29 C. sector 2, Bucureşti, CUI 

9482566, J40/4282/1997, reprezentată legal fe Preşedinte, Daniel 

Cornel Rodea. 

 

CAPITOLUL II - CONSTITUIREA ASOCIAłIEI 

 Art.2. Exprimarea voinŃei de asociere şi a scopului propus  

 În conformitate cu OrdonanŃa Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaŃii şi fundaŃii cu modificările şi completările 

ulterioare, în calitate de membri fondatori, am hotărât să constituim 

ASOCIAłlA PENTRU PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA  

TURISMULUI ÎN BUCUREŞTI¹, persoană juridică de drept privat, 

şi fără scop patrimonial şi, având ca scop dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului din Bucureşti şi întreaga regiune, în 

totalitatea multiplelor sale forme, atât în Ńară cât şi în străinătate 

precum şi acordarea suportului necesar pentru implementarea 

strategiilor naŃionale, regionale şi locale de dezvoltare a turismului 

în zona metropolitană.  

 

CAPITOLUL III - DENUMlREA ŞI SEDIUL ASOCIAłIEI  

 Art.3. Denurnirea asociaŃiei  

 Denumirea asociaŃiei este: AsociaŃia pentru Promovarea şi 

DezvoItarea Turismului în Bucureşti 

 Art.4. Sediul asociaŃiei  

 La data constituirii sediul juridic al AsociaŃiei se stabileşte în 

Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. sector 5, Bucureşti  
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 ¹Prin destinaŃia Bucureşti se înŃelege Municipiul Bucureşti şi 

zona să metropolitană  

- dovada sediului – act - contract care să ateste dreptul de 

constituire a sediului AsociaŃiei Sediul asociaŃiei poate fi schimbat 

prin Decizie a Consiliului Director.  

- conf. art. 13 din OG 26/2000 AsociaŃia îşi poate constitui filiale.  

 

CAPITOLUL IV - DURATA DE FUNCłIONARE ŞI PATRIMONlUL 

INIłIAL AL ASOCIAłIEI  

 Art. 5. Durata de funcŃionare  

 Durata de funcŃionare a asociaŃiei este pe termen 

nedeterrninat.  

 Art .6. Patrirnoniul iniŃial al asociaŃiei  

 Patrimoniul iniŃial al asociaŃiei este 76.500 Ron, echivalentul 

în lei al sumei de 18000 Euro, reprezentând contribuŃia de 1500 

euro a fiecărui membru fondator.  

 

CAPITOLUL V SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAłIEI 

 Art.7. Scopul AsociaŃiei este promovarea şi dezvoltarea 

durabilă a turismului din Bucureşti, atât în tară cât şi în străinătate, 

precum şi acordarea suportului necesar pentru elaborarea şi 

implementarea strategiilor naŃionale, regionale şi locale de 

dezvoltare a turismului, şi se constituie într-un parteneriat public - 

privat.  

 Art. 8. Obiectivele AsociaŃiei sunt :  

- coordonarea întregii activităŃi de promovare a destinaŃiei 
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Bucureşti prin cooperarea/ colaborarea/asocierea între membri 

AsociaŃiei şi alŃi membri din industria turismului;  

- sprijinirea activităŃii de implementare, monitorizare, evaluare şi 

adaptare a Strategiei de Dezvoltare a Turismului din Bucureşti, 

după însuşirea şi aprobarea acesteia de către autorităŃile 

administraŃiei publice locale;  

- înfiinŃarea de Centre de Informare Turistică în teritoriu, precum şi 

sprijinirea activităŃii acestora;  

- iniŃierea şi/sau participarea la desfăşurarea unor studii de piaŃă / 

marketing în turism;  

- organizarea şi planificarea activităŃii de marketing în scopul 

elaborării de programe de marketing specifice oraşului Bucureşti, 

precum şi producerea şi distribuirea de materiale de promovare 

şi/sau marketing;  

- încurajarea şi implementarea iniŃiativelor, practicilor, programelor 

şi proiectelor din domeniul turismului durabil;  

- identificarea resurselor financiare, inclusiv programe de finanŃare 

a unor proiecte noi ori a celor deja existente din domeniul 

turismului; redactarea, implementarea, monitorizarea şi oferirea de 

asistenŃă tehnică şi/sau consultanŃă , după caz , pentru astfel de 

proiecte atât pentru propriul beneficiu cât şi în beneficiul 

membrilor, la cererea scrisă a acestora, precum şi în beneficiul 

altor persoane fizice sau juridice la solicitarea acestora;  

- dezvoltarea parteneriatelor locale şi/sau regionale pentru 

atragerea de fonduri, sponsorizări în vederea promovării turismului 

sub toate formele;  
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- atragerea şi facilitarea investiŃiilor în turismul bucureştean şi în 

întreaga regiune;  

- sprijinirea protejării, conservării şi întreŃinerii mediului 

înconjurător, a patrimoniului cultural, istoric, natural şi turistic din 

Bucureşti;  

- organizarea şi/sau participarea la evenimente, târguri, conferinŃe, 

pentru a promova turismul bucureştean şi/sau interesul membrilor, 

la solicitarea acestora;  

- promovarea oportunităŃilor turistice din Bucureşti şi din regiune 

prin cooperarea şi/sau afilierea cu/la organisme interne şi/sau 

internaŃionale;  

- sprijinirea şi/sau organizarea unor prograrne de formare 

profesională prin parteneriate în domeniul turismului în scopul 

creării unei reŃele de specialişti în domeniul marketingului în 

general şi prornovării în special;  

- coordonarea activităŃii de promovare turistică a municipiului 

Bucureşti, prin editarea de materiale publicitare adecvate care să 

se alăture promovării individuale;  

- eliminarea magazinelor de tip sex-shop de pe marile artere din 

municipiul Bucureşti şi concentrarea lor în aIte zone ale Capitalei  

- orice aIte activităŃi care conduc la dezvoltarea turismului în 

Bucureşti;  

 

CAPITOLUL VI - MEMBRII ASOCIAłIEI  

 Art.9. Membrii AsociaŃiei sunt persoane fizice şi persoane 

juridice române şi/sau străine care sunt de acord cu prevederile 
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prezentului statut şi care, prin activitatea desfăşurată pot contribui 

la îndeplinirea scopului şi obiectivelor AsociaŃiei; 

 Art.10. Membri persoane juridice, vor desemna o persoană 

care o va reprezenta în cadrul AsociaŃiei, cu toate drepturile ce 

decurg din calitatea de membru;  

 Art.11.AsociaŃia se compune din următoarele categorii de 

membri  

a) membri/fondatori - cei care au participat la întemeierea 

AsociaŃiei şi au contribuit material şi moral la fondarea ei şi la 

constituirea patrimoniului social iniŃial: Municipiul Bucureşti, 

F.I.H.R., Camera de ComerŃ şi Industrie Bucureşti, A.N.A.T., 

R.C.B., ROMEXPO S.A., FundaŃia "Comuniunea InternaŃională 

Română", S.C. PATRU ACE S.R.L., C&I COMSERV S.R.L., 

J'INFO TOURS S.R.L., VORALPEN HOTELS S.R.L., DANCO 

PRO COMMUNICATION S.R.L.  

b) membri asociaŃi - cei care se asociază ulterior fondării asociaŃiei 

şi contribuie moral şi material la sporirea patrimoniului ei;  

c) membri de onoare - persoanele fizice şi juridice care au adus şi 

aduc servicii deosebite asociaŃiei pe plan moral şi fără a avea 

drept de vot. Domnul Ilie Năstase este desemnat în calitate de 

Preşedinte de Onoare al asociaŃiei.  

 Art.12. Calitatea de membru al AsociaŃei se dobândeşte prin 

manifestarea de voinŃă a persoanei respective concretizată printr-o 

cerere scrisă adresată Consiliului Director al asociaŃiei. Consiliul 

Director decide aprobarea acesteia şi o va supune confirmării 

Adunării Generale a AsociaŃilor  
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 Art.13. Drepturile şi obligaŃiile membrilor AsociaŃiei sunt 

următoarele:  

Drepturi:  

a) să participe la adunările generale ale AsociaŃiei ,să ia parte la 

dezbaterea problemelor care interesează turismul şi activitatea 

directă a AsociaŃiei;  

b) să-şi exercite dreptul de vot deliberativ asupra problemelor 

aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale ;  

c) membrii de onoare au drept la vot consultativ, şi nu pot fi aleşi în 

organele de conducere ale AsociaŃiei;  

d) să aleagă şi să fie alşi în organele de conducere său control ale 

AsociaŃiei, cu excepŃia membrilor de onoare;  

e) să participe la activităŃiIe AsociaŃiei, să facă propuneri, să 

consulte situaŃiile financiare, actele şi hotărârile organelor de 

conducere şi control etc. 

f) să beneficieze, în condiŃiile stabilite prin Decizie a Consiliului 

Director al AsociaŃiei, de reduceri, sau chiar scutiri la tarifele 

practicate pentru anumite categorii de servicii oferite de AsociaŃie; 

g) să aibă prioritate în participarea la cursurile, conferinŃele şi 

celelalte acŃiuni organizate de AsociaŃie sau în colaborare cu terŃi; 

h) să fie informaŃi asupra organizării oricărui gen de acŃiune 

promoŃională, în Ńară sau străinătate, iar la cerere să Ie fie 

reprezentate interesele în cadrul acestor acŃiuni;  

i) să sesizeze orice acŃiuni, practici sau evenimente care împiedică 

desfăşurarea unui turism durabil şi civilizat în Bucureşti şi să 

beneficieze de întregul sprijin al AsociaŃiei pentru rezolvarea 

imediată a problemelor respective;  

j) să beneficieze de informare şi documentare gratuite la sediul 
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AsociaŃiei, din bazade date şi materiale aflate în biblioteca 

AsociaŃiei;  

k) să formuleze propuneri de modificare şi completare a 

prevederilor prezentului statut, propuneri ce vor trebui înaintate 

Consiliului Director care va hotăra înscrierea acestora pe ordinea 

de zi a următoarei Adunări Generale.  

ObligaŃii:  

a) să respecte prevederile Actului Constitutiv şi ale Statutului, 

precum şi hotărârile organelor de conducere ale AsociaŃiei;  

b) să contribuie susŃinut pentru îndeplinirea obiectivelor AsociaŃiei 

şi atingerea scopului propus  

c) să plătească taxa de înscriere şi cotizaŃiile anuale, în cuantumul 

şi condiŃiile stabilite (cu excepŃia membrilor de onoare);  

d) să acŃioneze pentru creşterea prestigiului AsociaŃiei;  

e) să nu întreprindă acŃiuni care, prin natura lor, pot leza interesele 

şi scopul AsociaŃiei;  

f) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea legislaŃiei române, şi 

europene; 

 Art. 14. Calitatea de membru al AsociaŃiei se pierde prin: 

a) încetarea existenŃei AsociaŃiei ca persoană juridică; 

b) renunŃarea expresă la calitatea de membru cu anunŃarea scrisă 

- în prealabil - a Consiliului Director;  

c) excludere, în următoarele cazuri :  

- încalcă grav şi repetat îndatoririle ce-i revin în baza actului 

constitutiv, a prezentului statut sau a hotărârilor organelor de 

conducere şi control;  

- prin activitatea desfăşurată a cauzat prejudicii morale sau 

materiale AsociaŃiei;  
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- a săvârşit acte contrare legii sau ordinii de drept, existând o 

hotărâre irevocabilă în acest sens;  

-neplata cotizaŃiei, timp de 4 luni de la data începerii noului 

exerciŃiu financiar;  

- membrilor de onoare, Îi se retrage această calitate dacă au 

săvârşit fapte incomparabile cu statutul de membru de onoare; 

 Art. 15. Excluderea se face prin Decizie a Consiliului 

Director, adoptată cu votul a jumătate plus unu din numărul 

membrilor săi, acŃiunea de excludere va fi bine argumentată.  

 Împotriva deciziei de excludere pronunŃată de Consiliul 

Director, cel vizat poate face contestaşie la Adunarea Generală în 

termen de 30 de zile de la data excluderii; rezultatul contestaŃiei se 

va comunica petentului, prin scrisoare recomandată. Până la 

soluŃionarea cazului, cel în cauză devine inactiv şi nu mai are nici 

un drept şi nici o obligaŃie faŃă de AsociaŃie;  

 Art. 16. Pierderea calităŃii de membru asociat, în oricare din 

modalităŃile prevăzute la art 15, nu dă dreptul la pretenŃii asupra 

contribuŃiilor aduse în AsociaŃie, respectiv asupra patrimoniului 

AsociaŃiei, şi nu exonerează de răspundere fostul rnembru în ceea 

ce priveşte prejudiciile cauzate acesteia;  

 

CAPITOLUL - VII ORGANELE ASOCIAłIEI  

 Art. 17. Organele AsociaŃiei sunt : 

a) Adunarea Generală a AsociaŃiei  

b) Consiliul Director;  

c) Cenzorul  
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 SecŃiunea 1  

 Adunarea Generală a AsociaŃiei  

 Art.18. Adunarea Generală a AsociaŃiei este organul suprem 

de conduce se compune din totalitatea membrilor (fondatori, 

asociaŃi şi de onoare); La adunările generale pot fi invitaŃi 

reprezentanŃi ai administraŃiei publice centrale şi locale, ai mass-

mediei, precum şi ai instituŃiilor şi organizaŃiilor din Ńară şi 

străinătate cu preocupări şi activităŃi în domeniu.  

 Art.19. Adunarea Generală poare fi: ordinară şi extra-

ordinară.  

 Art.20. Adunarea Generală ordinară se convoacă o dată pe 

an de către Consiliul Director, de regulă, în primul trimestru al 

anului. Convocarea se face printr-o notificare scrisă adresată 

membrilor asociaŃi. şi celorlalŃi invitaŃi, cu minimum 15 zile 

calendaristice înainte de data întrunirii. Este permisă şi convocare 

electronică-email.  

 În convocare se va menŃiona ziua, oră şi locul de 

desfăşurare a Adunării Generale şi Ordinea de zi preliminară. 

Materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii sunt puse la 

dispoziŃia celor interesaŃi la sediul AsociaŃiei, cu minim 3 zile 

lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării 

Generale.  

 Art. 21. Adunarea Generală este statutar constituită dacă 

sunt prezenŃi jumătate plus unu din numărul total al membrilor 

aflaŃi în evidenŃa AsociaŃiei la data convocării. Dacă la prima 

convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face 

o nouă convocare, stabilindu-se un nou termen de max. 10 zile şi 
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min.5 zile. La cea de a doua convocare, adunarea generală se va 

considera statutar constituită, indiferent de numărul membrilor 

prezenŃi.  

 Art. 22. Adunarea Generală extraordinară se întruneşte ori 

de câte ori trebuie rezolvate chestiuni importante ce Ńin de 

competenŃa sa şi care nu suferă amânare. Convocarea adunări 

generale extraordinare se face prin notificare serisă adresată 

membrilor asociaŃi şi celorlalŃi invitaŃi cu min 10 zile calendaristice 

înainte de data întrunirii . Este permisă şi convocare electronică - 

email.  

 Adunarea generală extraordinară se poate convoca:  

a) la iniŃiativa Preşedintelui Consiliului Director;  

b) la cererea a 2/3 din membrii Consiliului Director;  

c) la cererea a 1/3 din membrii AsociaŃiei;  

d) la cererea cenzorului, după ce solicitarea a fost supusă atenŃiei 

Consiliului Director.  

 Art. 23. ŞedinŃele adunării generale sunt conduse de 

Preşedintele în exerciŃiu al Consiliului director al AsociaŃiei sau, în 

lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.  

 Înainte de a se intra în Ordirea de zi, se va verifică numărul 

membrilor prezenŃi, raportându-se Adunării Generale rezultatul 

Ordinea de zi va fi supusă aprobării Adunării Generale, care o va 

putea modifica sau completă cu votul a jumătate plus unu din 

numărul membrilor prezenŃi  

 Art. 24. Dezbaterile şi hotărârile Adunării Generale sunt 

consemnate într-un registru special, de către un secretar 
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desemnat de către Preşedintele Consiliului Director, şi vor fi 

certificate prin semnătura Preşedintelui Consiliului Director şi a 

Directorului executiv sau de înlocuitorii acestora  

 Art. 25. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a 

jumătate plus unu din numărul membrilor prezenŃi, cu excepŃiile 

prevăzute în statut În situaŃia în care Adunarea Generală se află la 

a doua convocare - din lipsă de cvorum la prima convocare - 

hotărârile se vor lua cu votul a două treimi din totalul membrilor 

prezenŃi. Membrii asociaŃiei pot mandata dreptul la vot unei 

persoane din interiorul propriei organizaŃii sau oricărui membru al 

AsociaŃiei.  

 Fiecare membru are dreptul la un singur vot Dreptul la vot 

este condiŃionat de plată la zi, a cotizaŃiei. 

 Art. 26. CompetenŃeleAdunării Generale a AsociaŃilor:  

a) dezbate probleme de interes general şi actual privind 

dezvoltarea şi promovarea turismului şi adoptă rezoluŃii care 

reflectă poziŃia membrilor asociaŃi în problemele dezbătute şi care 

cuprind concluziile de măsuri corespunzătoare  

b) dezbate Raportul de activitate al Consiliului Director şi Raportul 

cenzorului privind activitatea desfăşurată între Adunările Generale; 

c) stabileşte Strategia şi Obiectivele Generale ale AsociaŃei pentru 

îndeplinirea scopului în care a fost creată;  

d) aprobă Actul Constitutiv şi Statutul AsociaŃei, precum şi orice 

modificare a acestora;  

e) aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃonare al Consiliului 

Director al AsociaŃiei; 
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f) aprobă execuŃia şi bugetul anual al AsociaŃei;  

g) alege -o dată la doi ani- şi revocă membrii Consiliului Director;  

h) alege Preşedintele şi Vicepreşedintele AsociaŃiei;   

i) alege Preşedintele de Onoare - personalitate a vieŃii politice, 

economice şi sociale, cu o largă deschidere internaŃională 

Preşedintele de Onoare are numai funcŃia de reprezentare a 

AsociaŃiei în relaŃie cu organele centrale şi locale, cu personalităŃi 

internaŃionale, pentru atingerea obiectivelor propnse prin prezentul 

Statut; 

j) alege - o dată la doi ani - şi revocă cenzorul şi supleantul 

acestuia;  

k) hotărăşte dizolvarea şi lichidarea AsociaŃiei precum şi destinaŃia 

bunurilor rămase după lichidare;  

I) aprobă cuantumul taxei de înscriere şi al cotizaŃiei, periodicitatea 

şi modul de plată a acesteia din urmă;  

m) stabileşe obiectivele generale ale activităŃii AsociaŃiei pe 

perioada următoare; analizează şi aprobaă programele anuale de 

activitate ale asociaŃiei;  

n) confirmă deciziile Consiliului Director privind admiterea de noi 

membri în AsociaŃie;  

o) confirmă afilierea AsociaŃiei la diverse organisme naŃionale sau 

internaŃionale;  

p) hotărăşte înfiinŃarea de Centre de Informare Turistică în teritoriu, 

precum şi sprijinirea activităŃii acestora;  

p) hotărăşte înfiinŃarea de societăŃi comerciale de către AsociaŃie; 

q) confirmă sau infirmă contestaŃiile depuse de unii membri 

împotriva deciziiIor luate de Consiliul Director de excludere a lor 

din AsociaŃie;  
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r) hotărăşte asupra contestaŃiei la decizia Consiliului Director de 

revocare a unui membru al Consiliului şi validează numirea unui 

nou membru;  

s) hotărăşte cu privire la fuzionarea sau divizarea AsociaŃiei;  

t) aprobă cuantumul remuneraŃiei membrilor Consiliului Director şi 

cenzorului;  

 Art. 27. Hotărârile luate în Adunarea Generală, în limitele 

legli, ale Actului Constitutiv şi ale prezentului Statut devin 

obligatorii pentru toŃi membrii asociaŃi; 

 SecŃiunea 2  

 Consiliul Director  

 Art. 28. Consiliul Director exercită conducerea AsociaŃiei în 

perioada dintre sesiunile Adunării generale - hotărând în toate 

chestiunile ce intră în competenŃa sa, în baza prezentului Statut 

sau/şi a Hotărârilor Adunării Generale.  

 Art. 29. Consiliul Director al AsociaŃiei este compus din 5 

(cinci) membri: Preşedinte, doi VicepreşedinŃi şi doi membri ai 

AsociaŃiei, toŃi aleşi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 

ani. ComponenŃa numerică a Consiliului Director se va putea 

modifica pe măsura dezvoItării activităŃii şi a numărului de membri 

din AsociaŃie.  

 Membrii Consiliului Director pot fi realeşi 

 Art. 30. Pot fi membri în Consiliul Director şi persoane care 

ocupă funcŃii de conducere în cadrul instituŃiilor şi autorităŃilor 

publice membre ale AsociaŃiei.  
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 Art. 31. La lucrările Consiliului Director pot fi invitaŃi 

reprezentanŃi ai administraŃiei publice centrale şi locale, ai mass-

mediei precum şi ai diferitelor instituŃii şi organizaŃii, din Ńară şi 

străinătate, cu preocupări şi activitati similare.  

 În mod obligatoriu, la şedintele Consiliului Director va 

participa şi Directorul executiv, sau persoana desemnată să îl 

înlocuiască  

 Art. 32. Consiliul Director se întruneşte, de regulă, o dată pe 

lună, sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui 

sau a Vicepreşedintelui.  

 Art. 33. Convocarea Consiliului Director se face în scris, cu 

cel puŃin 5 zile lucrătoare înainte de data întrunirii. În convocator se 

va menŃiona ziua, ora, locul de desfăşurare a şedinŃei. Ordinea de 

zi preliminară precum şi faptul că, materialele ce urmează a fi 

supuse dezbaterii vor fi puse la dispoziŃia celor interesaŃi la sediul 

AsociaŃiei.  

 Art. 34. Deciziile Consiliului Director se iau numai în 

prezenŃa a cel puŃin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor.  

 Art. 35. ŞedinŃele Consiliului Director sunt conduse de 

Preşedintele în exerciŃiu, iar în lipsa acestuia, de orice persoană 

delegată de Preşedinte, din rândul celorlalŃi membri.  

 Ordinea de zi va fi adusă la cunostinŃa membrilor prezenŃi, 

care o vor putea modifica sau completa cu votul a peste jumătate 

plus unu din numărul acestora.  
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 Art. 36. Dezbaterile şi hotărârile Consiliului Director sunt 

consemnate într- un registru special de către secretarul desemnat 

de către Preşedintele Consiliului Director, şi vor fi certificate prin 

semnătura tuturor membrilor Consiliului Director prezenŃi la 

reuniune.  

 Art. 37. Deciziile Consiliului Director se iau cu votul 

majorităŃii simple a membrilor prezenŃi. Fiecare membru are 

dreptul la un singur vot. Votul Preşedintelui prevalează în situaŃia 

de egalitate a voturilor exprimate.  

 Art. 38. Consiliul Director are următoarele atribuŃii principale:  

a) reprezintă şi angajează AsociaŃia în relaŃii cu autoritalile publice 

centrale şi locale mass-media, precum şi cu instituŃiile şi 

organizaŃiile, din Ńară şi străinătate cu preocupări şi activităŃi în 

domeniu;  

b) dezbate problemele de interes general privind dezvoltarea şi 

promovarea turismului apărute în perioada dintre sesiunile adunării 

generale, sens în care se adoptă hotărâri cu concluzii şi propuneri 

de măsuri corespunzătoare;  

c) prezintă Adunării Generale Raportul de activitate, execuŃia 

bugetului şi bilanşul contabil, pe perioada anterioară, proiectul 

bugetului pentru perioadele următoare şi proiectele asociaŃiei;  

d) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale; 

e) încheie acte juridice în numele şi pe seama AsociaŃiei;  

f) aprobă organigrama şi politica de personal ale AsociaŃiei;  

g) încheie, modifică şi desface - în condiŃiile legii - contractele de 

muncă ale salariaŃilor AsociaŃiei;  
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h) numeşte Directorul executiv care are statut de angajat 

permanent al Asociaşiei sau poate fi angajat cu contract de 

managemt;   

i) aprobă fondul de salarizare şi de stimulare;   

j) aprobă contractuI colectiv de muncă şi Regulamentul de ordine 

internă;   

k) aprobă programul de acŃiuni viitoare ale AsociaŃiei; 

l) stabileşte grila de salarizare a personalului angajat al AsociaŃiei 

m) numeşte comisia de negociere individuală a salariilor;  

n) aprobă numirea şi eliberarea din funcŃie a angajaŃilor AsociaŃiei;  

o) stabileşte şi numeşte reprezentanŃii AsociaŃiei în societăŃile 

comerciale înfiinŃate de AsociaŃie sau la care participă;  

p) stabileşte tarifele pentru serviciile prestate de AsociaŃie, precum 

şi scutirile sau reducerile de care pot beneficia membrii cotizanŃi;  

q) stabileşte strategii şi măsuri pentru realizarea scopurilor 

AsociaŃiei , astfel cum acestea au fast precizate în prezentul statut;  

r) analizează - după care aprobă sau respinge cererile de primire 

de noi membri în AsociaŃie;  

s) hotărăşte excluderea membrilor asociaŃi , în cazurile expres 

prevăzute în prezentul statut , cu votul a două treimi din numărul 

membrilor consiliului;  

t) convoacă Adunarea Generală extraordinară, cu votul a două 

treimi din numărul membrilor săi;  

u) hotărăşte afilierea AsociaŃiei la diverse organisme naŃionale sau 

internaŃionale; 

v) hotărăşte schimbarea sediului AsociaŃiei;  
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w) supune aprobării adunării generale Regulamentul de 

Organizare şi FuncŃionare al Consiliului Director;  

x) îndeplineşte orice alte atribuŃii care vizează coordonarea 

activităŃii AsociaŃiei.  

 Art. 39. Hotărârile luate de Consiliul Director în limitele legii, 

ale actului constitutiv şi ale prezentului statut sunt obligatorii pentru 

toŃi membrii AsociaŃiei 

 Art. 40. Preşedintele Consiliului Director este şi Preşedintele 

AsociaŃiei.  

 Art. 41. Preşedintele are următoarele atribuŃii principale: 

a) exercită întreaga sa autoritate şi competenŃă pentru a determina 

înfăptuirea obiectivelor şi atingerea scopului AsociaŃiei, cu 

respectarea statutului şi a legislaŃiei; 

b) poate prezida şedinŃele Adunării Generale, şi poate convoca şi 

conduce şedinŃele Consiliului Director;  

c) îndeplineşte şi alte funcŃii stabilite de către Adunarea Generală 

sau Consiliul Director;  

d) reprezentarea asociaŃiei în relaŃiile cu organele de stat, 

organizaŃiile sociale, culturale, economice şi cu alte asociaŃii şi 

fundaŃii ori alte persoane juridice şi fizice din Ńară şi străinătate;  

e) semnează corespondenŃa şi orice acte cantabile financiare şi de 

activitate care nu Ńin de competenŃa Consiliului Director;  

f) poate împuternici o altă persoană, respectiv vicepreşedintele sau 

un membru al Consiliului Director pentru a reprezenta AsociaŃia în 

cazuri excepŃionale;  

g) poate delega o parte din atribuŃiile sale altor membri ai 

Consiliului Director.  
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 Art. 42. Vicepreşedintele Consiliului Director are 

următoarele atribuŃii principale:  

a) acŃionează pentru înfăptuirea obiectivelor şi atingerea scopului 

AsociaŃiei şi pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului 

Director;   

b) înlocuieşte în funcŃie,pe Preşedintele Consiliului Director, în 

cazul lipsei justificate a acestuia, prin delegare de atribuŃi; i  

c) face propuneri Consiliului Director pentru îmbunătăŃirea 

activităŃii AsociaŃiei;  

 Art. 43. Calitatea de membru al Consiliului Director 

încetează:  

a) la data expirării mandatului;  

b) prin renunŃare expresă;  

c) prin deces sau punere sub interdicŃie;  

d) prin revocare, în situaŃia în care e condamnat printr-o sentinŃă 

penală definitivă, dacă a compromis imaginea şi interesele 

AsociaŃiei, dovedind lipsă de interes în îndeplinirea mandatului 

încredinŃat. Revocarea se hotărăşte de Consiliul Director cu votul a 

2/3 din numărul total de membri iar măsura poate fi contestată, de 

persoana în cauză, la Adunarea Generală a AsociaŃiei;  

e) prin încetarea calităŃii de membru asociat a persoanei juridice 

pe care o reprezintă în cadrul AsociaŃiei  

 SecŃiunea 3  

 Art. 44. Preşedintele şi Consiliul Director pot delega 

Directorului Executiv atribuŃiile care revin acestora, potrivit 

prezentului statut, a regulamentului propriu şi legii.  
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 Art. 45. Pentru punerea în aplicare a activităŃilor date în 

competenŃa sa şi pentru îndeplinirea atribuŃiilor ce-i revin, 

Directorul executiv al AsociaŃiei beneficiază de un aparat tehnic-

executiv, pe care îl conduce şi coordonează. Aparatul tehnic-

executiv al AsociaŃiei este structurat pe departamente, conform 

organigramei şi a statului de funcŃii aprobate de Consiliul Director . 

 

CAPITOLUL VIII - CONTROLUL OPERAłIUNILOR ASOCIAłIEI  

 Art. 46. Organul de control al AsociaŃiei este cenzorul, care 

este înlocuit, în lipsă, de către un supleant  

 Art. 47. Adunarea Generală a AcŃionarilor alege - pe o 

perioadă de 2 ani - un cenzor, cu drepturi depline şi un supleant. 

Aceştia sunt propuşi de Consiliul Director şi provin din rândul 

persoanelor fizice sau juridice care îndeplinesc condiŃiile impuse 

de legislaŃia specifică în materie .  

 Art. 48. Cenzorul va fi remunerat pentru activitatea depusă, 

în condiŃiile şi în cuantumul stabilite prin decizie a Consiliului 

Director.  

 Art. 49. Cenzorul răspunde pentru activitatea sa numai în 

faŃa Adunării Generale.  

 Art. 50. Cenzorul verifică modul în care este administrat 

patrimoniul asociaŃiei, operaŃiile financiar contabile şi execuŃia 

bugetului; supraveghează regularitatea şi corectitudinea 

înregistrărilor şi a evidenŃelor financiar contabile, cu prilejul fiecărui 

control efectuat şi prezintă Adunării Generale raportul său 

Cenzorul va întocmi procese verbale cu prilejul fiecărui control 
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efectuat şi va consemna toate constatările, concluziile şi 

recornandările sale. Aceste acte vor fi prezentate în şedinŃele 

Consiliului Director. Rapoartele şi procesele verbale ale cenzorului 

se înscriu într-un registru special.  

 Art. 51. În cazul constatării unor nereguli grave, cenzorul 

poate cere convocarea Adunării Generale extraordinare.  

 Art. 52. Cenzorul poate să-şi exercite oricând dreptul său de 

bază de tematică sau inopinat, dar nu mai puŃin de o dată pe 

trimestru.  

 

CAPITOLUL IX - VENITURI ŞI CHELTUIELI  

 Art. 53. Veniturile asociaŃiei provin din  

a) taxele de înscriere, cotizaŃiile şi contribuŃiile membrilor 

asocialiei, în cunatumul stabilit de Adunarea Generală;   

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor 

disponibile în condiŃiile legii;  

c) dividendele societăŃilor comerciale înfiinŃate de AsociaŃie sau la 

care AsociaŃia este parte;  

d) veniturile rezultate din încasările pentru serviciile prestate, 

servicii direct legate de domeniul său de activitate şi cu scopul 

stabilit prin prezentul statut;  

e) participare la activităŃi de cercetare - dezvoltare;  

f) donaŃii, sponsorizări sau legate;  

g) resurse obŃinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale  

h) resurse obŃinute prin finanŃări din diverse surse;  

i) alte venituri prevăzute de lege;  
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 Art. 54. Veniturile obŃinute de asociaŃie se folosesc exclusiv 

în vederea realizării scopului şi obiectivelor prevăzute în statut. 

 Art 55. Donatorii pot stipula destinaŃia contribuŃiei lor cu 

condiŃia ca aceasta să se regăsească în acŃiunile, scopul şi 

obiectivele AsociaŃiei, astfel cum au fost prevăzute în prezentul 

statut.  

 Art. 56. Anul financiar începe la data de 1 ianuarie a fiecărui 

an şi se încheie la data de 31 decembrie, cu excepŃia primului an, 

când începe la data înregistrării asociaŃiei ca persoană juridică.  

 Art. 57. Activitatea economico-financiară a asociaŃiei se 

desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de 

Adunarea Generală.  

 Art. 58. Contabilitatea AsociaŃiei este Ńinută de către 

personal calificat, desemnat de către Consiliul Director, şi este 

supusă controlului periodic al cenzorului  

 Art.59. AsociaŃia poate deschide conturi la orice bancă, în lei 

sau valută, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

 Art. 60. OperaŃiunile financiare ale AsociaŃiei se vor face cu 

două semnături şi vor purta în mod obligatoriu ştampila AsociaŃiei 

În acest sens , persoane cu drept de semnătura sunt :  

Directorul executiv şi contabilul AsociaŃiei;  

 Art. 61. AsociaŃia poate înfiinŃa societăŃi comerciale sau 

poate participa, în calitate de asociat, la societăŃi comerciaIe în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în această materie.  

 Dividendele obŃinute de AsociaŃie din activităŃile acestor 

societăŃi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăŃi 
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comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea 

scopului, obiectivelor şi activităŃilor AsociaŃiei, aşa cum acestea au 

fost precizate în prezentul statut.  

 

CAPITOLUL X – ÎNCETAREA ACTIVITĂłII 

 Art. 62. Încetarea activităŃii AsociaŃiei se poate face prin 

lichidare sau dizolvare.  

 Art. 63. Lichidarea AsociaŃiei se va face în conformitate cu 

dispoziŃiile din OrdonanŃa Guvernului României nr.26/2000 cu 

privire la asociaŃii şi fundaŃii, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 Art. 64. AsociaŃia se dizolvă în următoarele situaŃii:  

a) imposibilitatea întrunirii Adunării Generale şi/sau a Consiliului 

Director în conformitate cu prevederile prezentului statut sau dacă, 

aceasta situaŃia durează de mai mult de un an de zile de la data la 

care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuiau 

să se constituie;  

b) prin hotărâre a Adunării Generale a AcŃionarilor, luată cu votul a 

două treimi din numărul membrilor AsociaŃiei; în termen de 15 zile 

de la data şedinŃei la care s-a hotărât dizolvarea, hotărârea 

Adunării GeneraIe se depune la judecătoria în a cărei 

circumscripŃie teritorială îşi are sediul AsociaŃia,  pentru a fi radiată 

din Registrul AsociaŃiilor şi FundaŃiilor; 

c) reducerea numărului de membri asociaŃi sub limita fixată de 

lege; 

d) când scopul sau activitatea AsociaŃiei au devenit ilicite sau 

contrare ordinii publice;   

e) când AsociaŃia a devenit insolvabilă; 
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 Art. 65. Întregul activ al asociaŃiei se va atribui, după 

lichidare, conform hotărârii adoptată de ultima Adunare Generală, 

cu respectarea prevederilor legale.  

 

CAPITOLUL XI - REGULAMENTUL INTERN  

 Art. 66. Prin regulamentul intern se stabilesc, detaliat atât 

drepturile cât şi obligaŃiile membrilor asociaŃiei, cât şi modul de 

organizare şi funcŃionare a asociaŃiei şi a aparatului tehnic-executiv 

al acesteia. De asemenea se stabileşte procedura de aplicare a 

sancŃiunilor şi modalitatea practică de soluŃionare a eventualelor 

neînŃelegeri intervenite între doi sau mai mulŃi membri ai asociaŃiei. 

 Regulamentul intern este adoptat cu majoritatea membrilor 

asociaŃiei. 

 

CAPITOLUL XII - DISPOZIłII FINALE  

 Art. 67. AsociaŃia are ştampilă şi însemne proprii .  

 Art. 68. AsociaŃia are obligaŃia să mediatizeze calitatea de 

membru a tuturor unităŃilor administrativ-teritoriale care compun 

asociaŃia, în toate activităŃile şi proiectele desfăşurate.  

 Art. 69. Prezentul statut este cadrul normativ pe baza căruia 

se va desfăşura întreaga activitate a AsociaŃiei.  

 Art. 70. Prevederile prezentului statut se completează cu 

celelalte dispoziŃii legale în vigoare, incidente activităŃii AsociaŃiei, 

precum şi cu prevederile Regulamentului Intern al AsociaŃiei, 

atunci când acesta va fi adoptat.  
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 Art. 71. Prezentul statut intră în vigoare prin aprobarea 

Adunării Generale în şedinŃa extraordinară de constituire, 

organizată de comitetul de iniŃiativă pentru constituirea asociaŃiei. 

Este alcătuit din XII capitole şi 71 de articole şi a fost redactat în 10 

exemplare originale.  

 

 

SEMNĂTURILE ASOCIAłILOR  

 

Municipiul Bucureşti  

 

FederaŃia Industriei Hoteliere din România  

 

Camera de ComeŃ şi Industrie a Municipiului Bucureşti  

 

Patronatul A.N A T.  

 

Romanian Convention Bureau  

 

ROMEXPO  

 

FundaŃia "Comuniunea InternaŃională Română"  

 

S.C PATRU ACE SRL.  
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S.C C&I COMSERV SRL.  

 

S.C VORALPEN HOTELS S.R.L.  

 

S.C J"IINFO TOURS S.R.L.  

 

DANCO PRO COMMUNICATIOS S.R.L.·  
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Muşeteşti nr. 29, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei  

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DUAT a  PMB: aviz de urbanism nr. 3/1/23/19.11.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr.28/2009; 

- AgenŃia Regională  pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr.6688/676/10.02.2009; 

- Comisia de Coordonare  a PMB: aviz nr.789726/47/12.12.2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu 

nr.18729/08.12.2008. 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Muşeteşti 

nr.29, sector 1, pentru o suprafaŃă S=1004 mp., proprietate 

persoană fizică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în 

subzona L1a - locuinŃe individuale şi colective mici. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=45%; 

CUTmax=1,3; Rmaxh=P+2E. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃiune aprobată:  birouri, locuinŃe, comerŃ, servicii. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=55%; CUTmax=3,8; 

Rmaxh=S+P+6E. 
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 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art.3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate. 

 

 Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Art.5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 153/29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Drumul Marin Dracea nr. 80-86, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei  

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 14/1/14/07.05.2008; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: aviz nr. 

248/2008; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucuresti: adresa nr. 

6551/667/2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Romană: aviz de principiu nr. 

30888/2035/2009; 

- Comisia de Coordonare  a PMB: aviz nr. 718529/12/2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

788612/18856/2008.        

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  str. Drumul Marin 

Dracea nr. 80-86, sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S=9935,00 

mp., teren proprietate persoană juridică. 

 Conform P.U.Z. Complex RezidenŃial Lac GriviŃa, str. P.S. 

Aurelian, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: 

U.T.R. L1c: POTmax =45%; CUTmax =1,6; Hmaxcornisa=16 m. 

U.T.R. L1d: POTmax =25%; CUTmax =0,75; Hmaxcornisa=10 m. 

U.T.R. V4: POTmax =15%; CUTmax =0,2; Hmax = 6 m. 

 Conditii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni aprobate: locuire, servicii, spaŃii tehnice aferente, 

spaŃii verzi  de protecŃie şi sport şi agrement, alimentaŃie publică. 
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 Indicatori urbanistici aprobaŃi:  

U.T.R.1: POTmax=45%, CUTmax=2,8; RmaxH =P+1E – P+6E – 

P+12E. 

U.T.R.2: Zona V4 - spaŃii verzi pentru protecŃia cursurilor de apă cu 

o lăŃime de 50m, caracterizată de reglementările  prevăzute în 

Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic 

General al Municipiului Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 269/2000 cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 154/29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Vulturilor nr. 95A-97-99/ Str. Voinicului nr. 1-5-7-9, sector 3 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei  

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 24/1/3/16.07.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 26/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

6378/641/2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

32942/2133/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 789747/2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

788691/19021/2008. 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată;  

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Vulturilor Nr. 

95A - 97-99/str. Voinicului nr. 1-5-7-9, sector 3, pentru o suprafaŃă 

de teren S=1620,19 mp., teren proprietate persoane fizice/juridice. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, Zona L1a – zonă destinată 

locuinŃelor individuale şi colective mici. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi:  POTmax =45%; CUTmax 

=1,3; Rmaxh-P+2E. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni aprobate: hotel. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=60%, CUTmax=4,5; 

RmaxH=2S+P+6E-12Eretras – Hmax=45m. 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani . 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 155/29.04.2009 



 187

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Şos. Chitilei nr.16, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DUAT a PMB aviz de urbanism nr. 3/1/22/19.11.2008; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: aviz 

nr.253/2008; 

- AgenŃia Regională  pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr. 6482/645/22.01.2009; 

- Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 

33059/2137/21.01.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 805112/06/13.02.2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu 

nr.11681/17.07.2008. 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
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cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată;  

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şos. Chitilei nr.16,     

sector 1, pentru o suprafaŃă studiată S= 1878,05  mp., proprietate 

persoană juridică.  

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti, aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, subzona mixtă 

M3:POTmax=60%; CUTmax=2,5; Rmaxh=P+4E şi în subzona 

L1a, locuinŃe individuale şi colective mici situate în afara 

perimetrelor de protecŃie: POTmax=45%; CUTmax=1,3; 

Rmaxh=P+2E. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃiunea aprobată: birouri, locuinŃe, spaŃii publice. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=60%; CUTmax=4,9; 

Rmaxh=2S+P+10E – S+P+9E – P+8E; Hmax=36 m (conform 

avizului AACR ) 
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 156/29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Sabinelor nr. 87, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei de 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului: 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DUAT a  PMB: aviz de urbanism nr. 9/1/23/19.03.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 58/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

4859/495/2008; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 774171/2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

725220/7216/2008. 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  str. Sabinelor nr. 

87,  sector 5, pentru o suprafaŃă de teren S=340,00 mp., teren 

proprietate persoană juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, cu modificările şi completările 

ulterioare, terenul se încadrează în zona mixtă M3 – zona mixtă cu 

clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu şi 

înălŃimi maxime de P+4 niveluri. 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax=60%; 

CUTmax=2,5. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiuni aprobate: locuire. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=70%; CUTmax=3,6; 
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RmaxH=P+4E-5Eretras. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 157/29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. CuŃitul de Argint 

nr. 2, sector 4 şi Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7 - 9, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 3 /1 /3 /30.01.2008 R - 

09.02.2009; 

- Ministerul Culturii şi Cultelor - DirecŃia pentru Cultură, Culte şi 

Patrimoniu Cultural NaŃional a Municipiului Bucureşti: aviz nr.577/ 

ZP/ 19.05.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 19/ 2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

2336/ 248/ 09.06.2008; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 784230/ 12.11.2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 5554/ 

16.06.2008. 
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 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal  str. CuŃitul de 

Argint nr. 2, sector 4 şi str. Fabrica de Chibrituri Nr. 7 - 9, sector 5, 

pentru o suprafaŃă studiată de cca. 140 ha., din care suprafaŃa 

parcelelor care au generat documentaŃia: str. CuŃitul de Argint nr. 2 

şi str. Sergent Major AncuŃa Ilie, sector 4 ST = 941 mp. prin alipire, 

proprietate privată persoană fizică + cca. 60 mp. proprietate 

privată a Municipiului Bucureşti, solicitată spre concesionare şi Str. 

Fabrica de Chibrituri nr. 7 - 9, sector 5 ST = 2050 mp. proprietate 
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privată persoană juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, zona studiată prin PUZ se află 

în subzona CB3, subzona polilor urbani principali. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POT maxim 70% cu 

posibilitatea acoperirii restului terenului în proporŃie de 80% cu 

clădiri cu maxim 2 niveluri  (H. maxim = 8 metri) pentru diferite 

utilizări; CUT max: 4,5; H max: nu este limitată înălŃimea clădirilor. 

 CondiŃii de construire aprobate:  

 FuncŃiune aprobată:   

Str. CuŃitul de Argint nr. 2, sector 4: locuinŃe. 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7 - 9, sector 5: hotel, birouri, locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: 

Str. CuŃitul de Argint nr. 2, sector 4: 

POTmax = 70%; CUTmax = 6,0; RmaxH = S+P+8E; Hmax.= 30 m. 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 7 - 9, sector 5: 

POTmax = 70%; CUTmax = 4,5; RmaxH = S+P+6E; Hmax.= 25 m. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.  

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 
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îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 158/29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Maior Alexandru 

Câmpeanu nr. 4 – 6 - 8A - 8, sector 1 Modificare PUZ Str. Maior 

Alexandru Câmpeanu, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. 

nr. 278/2005, poziŃia nr. 33 din anexă 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 22/1/1/02.07.2008;  

- Ministerul Dezvoltării  Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 46/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

6805/704/2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 792725/01/2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

791603/19607/2009.  

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Maior 

Alexandru Câmpeanu nr. 4-6-8A-8, sector 1, pentru o suprafaŃă de 

teren studiată S=1643,33 mp., teren proprietate persoane 

juridice/fizice. 

 Având în vedere situaŃia juridică a terenurilor situate în str. 

Maior Alexandru Câmpeanu nr. 8 si nr. 8A (conform Certificatului 

nr. 2105/299/2008 emis de Judecatoria Sector 1 şi Promisiunea de 

vânzare cumpărare nr. 800/19.03.2009 încheiată de Biroul Notarial 

Popa Radulescu şi AsociaŃii), suprafaŃa de teren de 1643,33 mp. 
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este informativă, aceasta se va stabili cu exactitate la nivel de 

AutorizaŃie de construire. 

  Conform documentaŃiei de urbanism PUZ str. Alex. 

Câmpeanu, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 

278/2005, s-au aprobat următorii indicatori urbanistici: 

POTmax=65%; CUTmax=3,5;Rmaxh=S+P+3E+Duplex retras-

Hmax=19 m. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune aprobată: locuire. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi POT max= 49, 64 %; CUT max= 

5, 42; RmaxH  = P+ 4E – 3S+  P+ 10E. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 

278/2005 rămân neschimbate. 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 159/29.04.2009 



 201

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  

Str. NataŃiei nr. 52 - 54, sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism CTATU 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 4/1/2/26.11.2008; 

- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor: aviz nr. 

252/2008; 

-Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz nr. 

31961/2080/1766/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

6483/646/22.01.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 749356/26/18.07.2008; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

12168/31.07.2008. 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
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- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. NataŃiei nr. 52 

- 54,  sector 1, pentru o suprafaŃă de teren S = 780,00 mp., teren 

proprietate persoană juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în zona 

L2a, zonă destinată locuinŃelor individuale şi colective mici. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POTmax = 45%; CUTmax 

= 1,3; Rmaxh = P + 2E. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune aprobată: locuinŃe. 
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 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 60%; CUTmax = 3; 

RmaxH = S + D + P + 4E. 

 

 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Art. 4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 160/29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. TiparniŃei nr. 105 - 111, sector 5 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti; 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr. 14/1/21/07.05.2008; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr. 48/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa nr. 

5699/586/08.12.2008; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 800570/04/30.01.2009; 

- Comisia Tehnică de CirculaŃie: acord de principiu nr. 

17177/06.11.2008; 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată; 

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administraŃiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. TiparniŃei nr. 

105 - 111, sector 5, pentru o suprafaŃă studiată de S = 6473 mp., 

proprietate persoană juridică. 

 Conform PUG-ului Municipiului Bucureşti aprobat prin 

Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/2000, terenul se încadrează în 

subzona L1C, locuinŃe individuale şi colective mici situate în noile 

extinderi. 

 Indicatorii urbanistici reglementaŃi: POTmax = 45%; CUTmax 

= 1,3; Rmaxh = P + 2E. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune aprobată: locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax = 35%; CUTmax = 2; 

RmaxH = S + P + 5E. 
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 Art.2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire.   

 

 Art.3. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5 (cinci) ani. 

 

 Art.4. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 161/29.04.2009 
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CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

Str. Zăgazului nr. 4 , sector 1 

 

 Având în vedere expunerea de motive a Primarului General 

al Municipiului Bucureşti şi raportul de specialitate al DirecŃiei 

Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

 Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism şi 

amenajarea teritoriului şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină din 

cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti: 

 Văzând documentele emise de: 

- Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CTUAT 

- DUAT a PMB: aviz de urbanism nr.26/2/28/02.07.2007; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi LocuinŃei: aviz nr.67/2009; 

- AgenŃia Regională pentru ProtecŃia Mediului Bucureşti: adresa 

nr.6183/505/17.02.2009; 

- Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 806776 /07/20.02.2009; 

- Comisia Tehnică de Circulatie: acord de principiu 

nr.1854/14.02.2008. 

 În conformitate cu prevederile:  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcŃii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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- Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea 

Regulamentului General de Urbanism, republicată;  

- Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/2000 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenŃa decizională în administraŃia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) şi 

art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia 

publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Zăgazului nr. 

4, sector 1, pentru o suprafaŃă studiată S= cca.3000 mp.,din care 

teren ce a generat documentaŃia S=1800 mp.,proprietate persoană 

fizică. 

 Încadrare în PUZ  Str. Zăgazului  nr. 4C, sector 1, aprobat 

prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 213/2005: 

 Indicatori urbanistici reglementaŃi: POTmax= 50 % , 

CUTmax = 2, 25, Rmaxh= S+  P+  3E. 

 CondiŃii de construire aprobate: 

 FuncŃiune aprobată: locuinŃe. 

 Indicatori urbanistici aprobaŃi: POTmax=50%; CUTmax=3,1; 

Rmaxh=S+P+3-4E; Hmax=18 m; Hmaxcornişă=14,5 m.  
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 Art. 2. Prezenta documentaŃie reprezintă regulament de 

urbanism şi nu dă dreptul la construire. 

 

 Art. 3. Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în 

proiectele urbanistice anterior aprobate.  

 

 Art. 4. Perioada de valabilitate a prezentei documentaŃii de 

urbanism este de 5(cinci) ani. 

 

 Art. 5. DirecŃiile din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa extraordinară a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti din data de 

29.04.2009. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, SECRETAR GENERAL AL 

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, 

Murg Călin Tudor Toma 

 

Nr. 162/29.04.2009 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării bugetului consolidat de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Local Sector 1 pe anul 2009 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sector 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Management 

Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii bugetului de stat nr. 18/ 2009  pentru anul 

2009 ; 

 Conform art. 19, alin (1), pct. a) şi b) din Legea nr. 273/2006 

privind finanŃele publice locale, modificată şi completată; 

 În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului 

Bucureşti nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către 

consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor privind aprobarea 

bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite şi modului 

de utilizare a rezervei bugetare şi privind aprobarea contului de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ‘’a’’ , art. 81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi 

art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Bugetul consolidat al Consiliului Local Sector 1 all 

Municipiului Bucureşti pe anul 2009 în suma de 1.519.724,81 mii 

lei s-a diminuat cu suma de 9.337,00 mii lei devenind 1.510.387,81 

mii lei mii lei este structurat astfel: 

� Bugetul local în suma 1.215.696,15 mii lei s-a diminuat cu 

suma de 10.058,00 mii lei devenind 1.205.638,15 mii lei, conform 

anexei nr. 1; 

� Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii 

lei, conform anexei nr. 2; 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare de 27.189,00 mii lei s-a majorat cu suma de 

721,00 mii lei devenind 27.910,00 mii lei  conform anexei nr 3; 

� Bugetul creditelor interne interne este în valoare de 

150.069,14 mii lei, conform anexei nr. 4; 

� Suma alocată din fond de rulment pentru investiŃii, în valoare 

de 103.811,52 mii lei conform, anexei nr 5; 

 

 Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului Consiliului Local 

Sector 1 al Municipiului Bucureşti, în suma de 1.510.387,81 mii lei 

astfel : 

� Veniturile bugetului local sunt în suma de 1.205.638,15 mii 

lei ; 
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� Bugetul din venituri proprii este în valoare de 22.959,00 mii 

lei ; 

� Bugetul din venituri finanŃate integral sau parŃial din venituri 

proprii în valoare 27.910,00  mii lei; 

� Veniturile din credite interne sunt în valoare de 150.069,14  

mii lei; 

� Suma alocată din fond de rulment pentru investiŃii este de 

103.811,52 mii lei; 

 

 Art. 3. Se aprobă cheltuielile bugetului consolidat al 

Consiliului Local Sector 1, în sumă de 1.510.387,81 mii lei după 

cum urmează :     

� Bugetul local în sumă de 1.205.638,15 mii lei conform 

anexei nr 1.1 este structurat astfel : 

(1) 133.281,13 mii lei pentru AutorităŃi Executive cap. 51.02,  din 

care  71.972,82 mii lei cheltuieli curente, 61.674,13 mii lei cheltuieli 

de capital şi – 365,82 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, conform anexelor  nr. 1.1.1  ( 1.1.1.1 ; 

1.1.1.2);  

(2) 34.148,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale cap. 

54.02, din care 32.997,01 mii lei cheltuieli curente, cheltuieli de 

capital 1.057,00 mii lei şi – 6,01 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr. 1.1.2 ( 

1.1.2.1 ; 1.1.2.2); 

(3) 25.490,00 mii lei pentru TranzacŃii privind Datoria Publică şi 

împrumuturile cap 55.02 reprezintă cheltuieli curente, conform 

anexei nr. 1.1.3 (1.1.3.1, 1.1.3.2) 
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(4) 704,25 mii lei pentru Apărare NaŃională cap. 60.02 din care 

698,00 mii lei cheltuieli curente şi 6,25 mii lei cheltuieli de capital, 

nerectificându-se; 

(5) 57.868,10 mii lei pentru Ordine Publică şi SiguranŃă NaŃională 

cap. 61.02 din care 57.550,01 mii lei cheltuieli curente, 318,10 mii 

lei cheltuieli de capital şi – 0,01 mii lei plăŃi efectuate în anii 

precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr. 1.1.4 

(1.1.4.1); 

(6) 330.447,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.02 din care: 

244.802,00 mii lei cheltuieli curente, 85.646,00 mii lei cheltuieli de 

capital şi – 1,00 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi 

recuperate în anul curent, conform anexei nr. 1.1.5 (1.1.5.1, 

1.1.5.1.1, 1.1..1.2, 1.1.5.2, 1.1.5.2.1, 1.1.5.2.2, 1.1.5.2.3, 1.1.5.3, 

1.1.5.4); 

(7) 11.056,00 mii lei pentru Sănătate cap.66.02 din care cheltuieli 

curente 10.083,00 mii lei şi 973,00 mii lei cheltuieli de capital, 

conform anexei nr. 1.1.6 (1.1.6.1); 

(8) 127.742,07 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie cap 67.02 

din care 115.697,99 mii lei chetuieli curente, cheltuieli de capital 

12.298,48 mii lei şi –254,40 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi 

şi recuperate în anul curent, conform anexei nr. 1.1.7 (1.1.7.1, 

1.1.7.2); 

(9) 191.199,00 mii lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială cap. 

68.02 din care  175.890,91 mii lei cheltuieli curente, 15.566,00 mii 

lei pentru cheltuieli de capital şi –257,91 mii lei plăŃi efectuate în 



 215

anii precedenŃi şi recuperate în anul curent, conform anexei nr. 

1.1.8 (1.1.8.1, 1.1.8.2, 1.1.8.3, 1.1.8.4, 1.1.8.5, 1.1.8.6, 1.1.8.7) ; 

(10) 112.924,80 mii lei pentru cap 70.02  LocuinŃe Servicii şi 

Dezvoltare Publică, suma de 12.490,00 mii lei pentru rambursări 

credite interne şi 100.434,80 mii lei cheltuieli de capital, 

nerectificându-se ; 

(11) 104.797.50 mii lei pentru ProtecŃia Mediului cap 74.02 din 

care 104.797.50 mii lei cheltuieli curente, nerectificându-se;  

(12) 66.788,30 mii lei pentru Transporturi cap 84.02, din care 

66.732,49 mii lei cheltuieli curente, 55,85 mii lei cheltuieli de capital 

şi – 0,04 mii lei plăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în 

anul curent, conform anexelor 1.1.9 ( 1.1.9.1 ); 

(13) 9.900 mii lei pentru Alte acŃiuni Economice cap 87.02, din care 

9.900 mii lei cheltuieli curente  conform anexelor 1.1.10  (1.1.10.1)                                             

� Bugetul din venituri proprii în sumă de 22.959,00 mii lei, 

conform anexei nr.2 ( 2.1, 2.1.1). 

� Bugetul finanŃat integral sau parŃial din venituri proprii în 

sumă de 27.910,00 mii lei  se repartizează conform anexei  nr. 3.1, 

astfel : 

(1) 415,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Ordine şi 

SiguranŃa NaŃională cap.61.10, nerectificându-se ; 

(2) 23.595,00 mii lei pentru ÎnvăŃământ cap. 65.10, din care 

22.867,00 mii lei pentru cheltuieli curente şi 728,00 mii lei pentru 

cheltuieli de capital, rectificându-se conform anexei 3.1.1 (3.1.1.1, 

3.1.1.1.1; 3.1.1.1.2; 3.1.1.2; 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2; 3.1.1.2.3; 3.1.1.3; 

3.1.1.4); 
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(3) 3.000,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru Asigurări 

şi asistenŃă socială cap.68.10, rectificându-se conform anexei nr. 

3.1.2 (3.1.2.1); 

(4) 900,00 mii lei reprezentând cheltuieli curente pentru AcŃiuni 

Economice cap.80.10, rectificându-se conform anexei nr. 3.1.3 ( 

3.1.3.1). 

� Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2009 în sumă de 

150.069,14 mii lei este structurat conform anexei nr. 4.1, astfel ;   

1.) 41.736,22 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

AutorităŃi executive şi legislative cap. 51.07, rectificându-se 

conform anexei nr. 4.1.1 (4.1.1.1) ; 

2.) 5.320,00 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Spitale 

Generale cap. 66.07, rectificându-se conform anexei nr.4.1.2 

(4.1.2.1); 

3.) 23.382,84 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

Cultură, recreere şi religie cap. 67.07, rectificându-se conform 

anexei nr. 4.1.3 (4.1.3.1) ; 

4.) 31.708,24 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică cap. 70.07, rectificându-se 

conform anexei nr. 4.1.4 (4.1.4.1, 4.1.4.2) ; 

5.) 6.404,60 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru 

ProtecŃia mediului cap. 74.07, rectificându-se conform anexei nr. 

4.1.5 (4.1.5.1) ; 

6.) 41.517,24 mii lei reprezentând cheltuieli de capital pentru Străzi 

cap.84.07, rectificându-se conform anexei nr. 4.1.6 (4.1.6.1, 

4.1.6.2, 4.1.6.3). 
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� Suma din fondul de rulment pentru investiŃii în valoare de 

103.811,52 mii lei, se rectifică conform anexei nr 5.1 astfel : 

(1) 3.424,36 mii lei pentru AutorităŃi Publice Cap. 51.11, 

nerectificându-se ; 

(2) 1.600,00 mii lei pentru Ordine Publică Cap. 61.11 

nerectificându-se ; 

(3) 7.752,95 mii lei pentru Cultură, recreere şi religie Cap. 67.11 

din care 540,81 mii lei pentru ÎntreŃinere grădini publice, parcuri, 

zone verzi, baze sportive şi de agrement (PS1), 7.131,14 mii lei 

pentru Servicii religioase (PS1) şi 81,00 mii lei pentru Teatre, 

nerectificându-se ; 

(4) 86.452,00 mi lei pentru Asigurări şi AsistenŃă Socială Cap. 

68.11 rectificnâdu-se conform anexei nr. 5.1.1 (5.1.1.1) ; 

(5) 892,01 mii lei pentru LocuinŃe, servicii şi dezvoltare publică – 

70.11 din care 744,01 mii lei Alimentare cu apă (PS1), 74,00 mii lei 

Iluminat Public (PS1) şi 74,00 mii lei Alimentare cu gaze în 

localităŃi (PS1) rectificându-se conform anexei nr. 5.1.2 (5.1.2.1) ; 

(6)  1.261,54 mii lei pentru ProtecŃia Mediului – Cap 74.11, 

conform anexei nr 5.1.3 (5.1.3.1); 

(7)  2.428,66 mii lei pentru Străzi (PS1) – Cap. 84.11, conform 

anexei nr 5.1.4 (5.1.4.1).  

 

 Art. 4. Se aprobă listele de investiŃii în sumă de  542.416,27 

mii lei conform anexei nr. 3 din care 

- 277.921,61 mii lei – Buget local ; 
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- 103.811,52 mii lei – Suma alocată din fond de rulment pentru 

investiŃii ; 

- 150.069,14 mii lei  - Suma alocată pentru credite interne (BCR)    

- 728,00 mii lei- suma alocată pentru instituŃiile finanŃate integral 

sau parŃial din venituri proprii 

- 9.886,00 mii lei- suma alocată din venituri proprii (AdministraŃia 

PieŃelor) ; 

 

 Art. 5. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1, 

AdministraŃia Fondului Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice 

Sector 1, AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia 

Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, DirecŃia Generală 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, Complex 

MultifuncŃional Caraiman Sector 1, Cantina Centrală de Ajutor 

Social Sector 1, DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1, 

DirecŃia de AdministraŃie pentru ÎnvăŃământul Preuniversitar Sector 

1, AdministraŃia PieŃelor Sector 1, serviciile interesate ale Primăriei 

Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General AudienŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 180/29.04.2009 



 219

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului anual de execuŃie  şi situaŃiile financiare 

ale Consiliului Local Sector 1 pe anul 2008 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia 

Management Economic; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale  a Consiliului 

Local al Sectorului 1; 

 În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale ; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea 

exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuŃiilor 

privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de 

credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare şi privind 

aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

 łinând seama de prevederile Hotărârea Consiliului Local 

Sector 1 nr. 1/31.01.2008 privind aprobarea bugetului local pe anul 

2008, cu rectificările şi modificările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (2), lit. ‘’a’’ , art. 81, alin.(2), lit. ‘’d’’ şi 

art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată. 
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CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă contul anual de execuŃie a bugetului local 

şi a situaŃiilor financiare anuale ale Consiliului Local Sector 1 pe 

anul 2008, conform Anexelor nr. 7, 12 şi 13, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. Se aprobă contul anual de execuŃie a bugetului 

împrumuturilor interne pe anul 2008, conform Anexelor nr. 7 şi 16, 

care fac parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă contul anual de execuŃie a fondului de 

rulment pe anul 2008, conform Anexelor  nr. 7, 19 şi 20, care fac 

parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 4. Se aprobă contul anual de execuŃie a bugetului 

instituŃiilor finanŃate integral sau parŃial din venituri proprii pe anul 

2008, conform Anexelor  nr.7, 9 şi 11, care fac parte integrantă din 

prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 5. Se aprobă contul anual de execuŃie a bugetului din 

surse proprii pe anul 2008, conform Anexelor nr.7, 8 şi 10, care fac 

parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 
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 Art. 6. Primarul Sectorului 1, DirecŃia Management 

Economic şi DirecŃia InvestiŃii din cadrul Primăriei Sectorului 1, 

AdministraŃia Domeniului Public Sector 1, DirecŃia  Generală de 

Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Cantina Centrală de Ajutor 

Social Sector 1, DirecŃia de AdministraŃie  pentru ÎnvăŃământul 

Preuniversitar Sector 1, ordonatorii terŃiari de credite (învăŃământ 

preuniversitar), DirecŃia Generală de PoliŃie Comunitară Sector 1, 

DirecŃia Generală de EvidenŃă Informatizată a Persoanelor,  

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1,  Complexul MultifuncŃional Caraiman, AdministraŃia Fondului 

Imobiliar al UnităŃilor Sanitare Publice Sector 1, AdministraŃia 

PieŃelor Sector 1, precum şi serviciile interesate ale Primăriei 

Sectorului 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 
ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 181/29.04.2009  



 222

MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcŃii şi 

Regulamentului de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale 

de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, precum şi 

Raportul întocmit de către DirecŃia Resurse Umane din cadrul 

Primăriei Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, ale OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 9/2008 pentru modificarea OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcŃionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind 

sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor 
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publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor 

publici în anul 2007, aprobată cu  modificări şi completări prin 

Legea nr. 232/2007 ale OrdonanŃei Guvernului României nr. 

10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi ale altor drepturi ale 

personalului bugetar salarizat potrivit OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul 

bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. ÎI şi III la 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază 

în sectorul bugetar şi a indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă 

funcŃii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

personalului contractual salarizat prin legi speciale, ale OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 17/2008 pentru modificarea şi 

completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului României nr. 

115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului 

contractual din unităŃile sanitare publice din sectorul sanitar şi ale 

OrdonanŃei Guvernului României nr. 15/2008 privind creşterile 

salariale ce se vor acordă în anul 2008 personalului din 

învăŃământ, coroborate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul 

salarizării personalului din sectorul bugetar, ale Hotărârii 

Guvernului României nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului 

minim de bază brut pe Ńară garantat în plată; 
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 łinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind  

Normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director al 

DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 nr. 7/14.04.2009 privind aprobarea modificării 

Organigramei, Statului de funcŃii şi Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 łinând seama de Avizele favorabile nr. 1881576/31.03.2009 

şi nr. 1883720/18.03.2009 eliberate de către AgenŃia NaŃională a 

FuncŃionarilor Publici; 

 În temeiul prevederilor  art. 45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, 

coroborate cu art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e : 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, 

conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre. 

 

 Art. 3. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, DirecŃia Resurse Umane şi Serviciul Secretariat General 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 182/29.04.2009  
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Anexa nr.2 
la Hotărârea Consiliului  Local 

nr.182/29.04.2009 
PREŞEDINTE DE ŞEDIINłĂ, 

Ion Brad 
 

DIRECłIA GENERALĂ DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

STATUL DE FUNCłII  

FUNCłII PUBLICE 

 

FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE 
FUNCłIA PUBLICĂ Nivel Studii Număr total 

de funcŃii 
Indemniza 

Ńia de conducere 
% maxim 

Salariul de 
bază 

01.04.2009 
DIRECTOR GENERAL S 1 55 1624 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT S 7 50 1624 
ŞEF SERVICIU S 32 30 1624 
ŞEF BIROU S 14 25 1624 

Total funcŃii publice de conducere: 54 

 

Act normativ aplicabil: OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2008, aprobată prin Legea nr. 238/2008 
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FUNCłII PUBLICE DE EXECUłIE 
FUNCłIA PUBLICĂ Nivel 

Studii 
Clasă Grad profesional Număr total 

funcŃii 
Salariul de bază lei* 

01.04.2009 
CONSILIER S I SUPERIOR 24 1246 - 1624 
CONSILIER S I PRINCIPAL 59 915 - 1111 
CONSILIER S I ASISTENT 185 747 - 866 
CONSILIER S I DEBUTANT 41 699 
CONSILIER 
JURIDIC 

S I SUPERIOR 1 1246 - 1624 

CONSILIER 
JURIDIC 

S I PRINCIPAL 5 915 - 1111 

CONSILIER 
JURIDIC 

S I ASISTENT 4 747 - 866 

CONSILIER 
JURIDIC  

S I DEBUTANT 4 699 

AUDITOR S I SUPERIOR 2 1246 - 1624 
AUDITOR S I PRINCIPAL 1 915 - 111 
AUDITOR S I ASISTENT 2 747 - 866 
REFERENT DE 
SPECIALITATE 

SSD II SUPERIOR 1 806 - 1035 

REFERENT DE 
SPECIALITATE  

SSD II PRINCIPAL 1 714 – 772 

REFERENT DE 
SPECIALITATE 

SSD II ASISTENT 1 636 - 682 
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REFERENT M III SUPERIOR 45 803 - 958 
REFERENT M III PRINCIPAL 18 682 - 741 
REFERENT M III ASISTENT 30 612 - 658 
REFERENT M III DEBUTANT 8 600 

 *Minimul reprezintă treapta 3 de salarizare iar maximul treapta 1 de salarizare de la funcŃia publică  

Total funcŃii publice de execuŃie: 432 

Act normativ aplicabil: OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2008, aprobată prin Legea nr. 238/2008 

 

TOTAL FUNCłII PUBLICE DE CONDUCERE ŞI EXECUłIE: 486 

FUNCłII DE NATURĂ CONTRACTUALĂ 

FUNCłII DE CONDUCERE 

OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008,OrdonanŃa Guvernului nr. 17/2008, aprobată prin 

Legea nr. 304/2008 

FUNCłIA 
NIVEL 

STUDII 

GRAD 

TREAPTĂ 

NR. TOTAL 
FUNCłII 

INDEMNIZAłIA DE 
CONDUCERE 

% maxim 

Salariul de bază 
lei  

01.04.2009 
INSPECTOR 
SPECIALITATE ŞEF 
SERVICIU 

S IA 29 30 642-1322 

INSPECTOR 
SPECIALITATE ŞEF 
BIROU 

S IA 10 25 642-1322 
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REFERENT ŞEF 
SERVICIU 

SSD IA 1 30 620-942 

REFERENT ŞEF BIROU SSD IA 1 25 620-942 
INSPECTOR ŞEF BIROU M IA 2     25 620-865 
REFERENT ŞEF BIROU M IA 1 25 620-865 
FARMACIST ŞEF 
SERVICIU 

S primar 1 15 1208-1423 

MEDIC ŞEF SERVICIU S primar 1 30 1365-1850 
MEDIC ŞEF BIROU S primar 1 25 1365-1850 

 

TOTAL FUNCłII CONTRACTUALE DE CONDUCERE: 47 

FUNCłII DE EXECUłIE 

 

OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008 

FUNCłIA 
NIVEL 
STUDII 

GRAD /TREAPTĂ 
NR. TOTAL 

FUNCłII 
Salariul de bază 

01.04.2009 
INSPECTOR 
SPECIALITATE 

S IA 
107 

642-1322 

REFERENT SSD IA 12 620-942 
INSPECTOR M IA 7 620-865 

REFERENT M IA 196 620-865 
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OrdonanŃa Guvernului nr. 15/2008, aprobată prin Legea nr. 221/2008, coroborată cu OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 1/2009 şi OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 31/2009  

FUNCłIA NIVEL STUDII GRAD /TREAPTĂ 
NR. TOTAL 

FUNCłII 

Salariul de 
bază 

01.04.2009 
EDUCATOR M definitiv 3 1423 

 

OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008 

FUNCłIA 
NIVEL 
STUDII 

GRAD 
/TREAPTĂ 

NR. TOTAL 
FUNCłII 

Salariul de 
bază 

01.04.2009 
MEDIC S primar 29 1365-1850 
PSIHOLOG S principal 5 735-1120 
PSIHOPEDAGOG S principal 4 735-1120 

SOCIOLOG S principal 1 735-1120 

LOGOPED S principal 2 735-1120 

KINETOTERAPEUT S principal 17 735-1120 

FIZIOKINETOTERAPEUT S principal 3 788-1381 

PROFESOR C.F.M. S principal 1 735-1120 

ASISTENT MEDICAL B.F.T SSD principal 1 735-1078 

EDUCATOR PUERICULTOR PL principal 7 662-1063 

PEDAGOG DE RECUPERARE PL principal 1 662-1063 
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ASISTENT SOCIAL PL principal 2 662-1063 

ASISTENT MEDICAL PL principal 181 662-1063 

ASISTENT MEDICAL B.F.T. PL principal 6 662-1063 

ASISTENT MEDICAL IGIENĂ PL principal 2 662-1063 

MASOR M principal 2    683-987 

INSTRUCTOR EDUCAłIE M principal 18    683-987 

INSTRUCTOR ERGOTERAPIE M principal 2     683-987 

SORĂ MEDICALĂ M principal 6 630-888 

STATISTICIAN MEDICAL M principal 1 630-888 

REGISTRATOR MEDICAL M principal 3 630-888 

INFIRMIERĂ G   430 600-620 

ÎNGRIJITOARE G   75 600-590 

SPĂLĂTOREASĂ G   35 600-590 

ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST     180 630-834 

ASISTENT PERSONAL     751 630-834 

 

OrdonanŃa Guvernului nr. 17/2008, aprobată prin Legea nr. 304/2008 

FUNCłIA NIVEL STUDII 
GRAD 

/TREAPTĂ 
NR. TOTAL 

FUNCłII 

Salariul de 
bază 

01.04.2009 
FARMACIST S primar 2 1208-1423 
ASISTENT FARMACIE PL principal 9 662-1063 
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OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008 

FUNCłIA NIVEL STUDII 
GRAD 

/TREAPTĂ 
NR. TOTAL 

FUNCłII 

Salariul de 
bază 

01.04.2009 
PREOT S I 1 600-1263 
PREOT M I 1 600-913 

OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008 

FUNCłIA NIVEL STUDII 
GRAD 

/TREAPTĂ 
NR. TOTAL 

FUNCłII 

Salariul de 
bază 

01.04.2009 
ADMINISTRATOR M I 5 669-941 
CASIER M,G ÎI 1 641-744 
MAGAZINER M I 21 651-829 
ARHIVAR M I 2 669-810 
POMPIER   I 2 641-675 
PAZNIC   I 25 641-675 
PORTAR   I 5 641-675 
ÎNGRIJITOR   I 159 641-675 
ŞOFER     33 651-933 
MUNCITOR CALIFICAT   I 188 693-894 
MUNCITOR NECALIFICAT   119 600-657 

TOTAL FUNCłII CONTRACTUALE DE EXECUłIE: 2663 
TOTAL FUNCłII CONTRACTUALE DE CONDUCERE ŞI EXECUłIE:  2710 

TOTAL GENERAL: 3196 
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Anexa nr.3 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr.182/29.04.2009 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

 

REGULAMENTUL 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A 

DIRECłIEI GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA 

COPILULUI  SECTOR 1 

 

CAPITOLUL  I 

DISPOZIłII GENERALE 

 Art. 1. DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 - denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 1- 

funcŃionează ca instituŃie publică de interes local, cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti. 

Art. 2. D.G.A.S.P.C. Sector 1 are rolul de a identifica şi de a 

soluŃiona problemele sociale ale comunităŃii din domeniul protecŃiei 

copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 

persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în 

nevoie. 

Art. 3. Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin se 

finanŃează de la bugetul local. D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate folosi, 

pentru desfăşurarea şi lărgirea activităŃii sale, mijloace materiale şi 
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financiare primite de la persoane juridice şi fizice, din Ńară sau 

străinătate, sub formă de donaŃii şi sponsorizări, cu respectarea 

dispoziŃiilor legale în vigoare. 

Art. 4. D.G.A.S.P.C. Sector 1 are sediul stabilit în municipiul 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17. 

Art. 5. Principiile care guvernează furnizarea serviciilor 

sociale de către D.G.A.S.P.C. Sector 1 sunt următoarele:  

a) respectarea drepturilor şi a demnităŃii omului;  

b) asigurarea autodeterminării şi a intimităŃii persoanelor 

beneficiare;  

c) asigurarea dreptului de a alege;  

d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  

e) participarea persoanelor beneficiare;  

f) cooperarea şi parteneriatul;  

g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;  

h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;  

i) orientarea pe rezultate;  

j) îmbunătăŃirea continuă a calităŃii;  

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul 

instituŃiilor.  

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE ATRIBUłII ALE D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 Art. 6. D.G.A.S.P.C. Sector 1 are următoarele atribuŃii: 

1. În domeniul protecŃiei persoanei adulte: 

- completează evaluarea situaŃiei socio-economice a persoanei 

adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia; 

- asigură furnizarea de informaŃii şi servicii adecvate în vederea 
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refacerii şi dezvoltării capacităŃilor individuale şi ale celor familiale 

necesare pentru depăşirea, cu forŃe proprii, a situaŃiei de 

dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul 

individualizat privind măsurile de asistenŃă socială; 

- acordă persoanei adulte asistenŃă şi sprijin pentru exercitarea 

dreptului sau la exprimarea liberă a opiniei; 

- depune diligenŃe pentru clarificarea situaŃiei juridice a persoanei 

adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a 

naşterii acesteia; 

- verifică şi reevaluează trimestrial şi de câte ori este cazul modul 

de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o 

măsură de asistenŃă socială într-o instituŃie, în vederea menŃinerii, 

modificării sau revocării măsurii stabilite; 

- asigură măsurile necesare pentru protecŃia în regim de urgenŃă a 

persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi 

asigurarea funcŃionării în structura proprie a unor centre 

specializate; 

- depune diligenŃele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte 

conform planului individualizat privind măsurile de asistenŃă 

socială; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute prin lege. 

2. În domeniul protecŃiei drepturilor copilului: 

- facilitează accesul la servicii sociale pentru persoanele definite 

de lege ca potenŃiali beneficiari, fără discriminare de sex, vârsta, 

religie, apartenenta etnica sau naŃionalitate şi stabileşte criterii 

obiective de eligibilitate şi admitere, în funcŃie de tipurile de servicii 

sociale furnizate şi de resursele disponibile şi dispune de proceduri 

şi regulamente interne ce respectă şi sprijină drepturile 
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beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, 

precum şi participarea egală a acestora în procesul de furnizare a 

serviciilor sociale  

- realizează, după caz, atât evaluarea iniŃială şi/sau detaliată a 

nevoilor copiilor şi familiei acestora, cât şi evaluarea complexă a 

cazului; instruind personalul cu privire la procedurile aplicate în 

evaluare şi, totodată, făcându-le cunoscute beneficiarilor, familiilor 

acestora sau reprezentanŃilor legali ;  

- elaborează şi implementează planul individualizat de 

protecŃie/planului de servicii pe baza rezultatelor evaluării 

detaliate ; 

- implică copiii şi familiile acestora în procesul de elaborare şi 

implementare a planului individualizat de protecŃie/planului de 

servicii, asigurându-se că beneficiarii au responsabilităŃi şi 

îndatoriri pe care le cunosc şi pe care trebuie să le respecte, 

încheind în acest sens contracte de acordare a serviciilor sociale  

- monitorizează trimestrial activităŃile de aplicare a hotărârilor de 

instituire a măsurilor de protecŃie specială a copilului;  

identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în 

plasament copilul;  

- evaluează garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie 

să le îndeplinească familiile sau persoanele care pot deveni tutori 

şi care pot primi un copil în îngrijire; 

- susŃine în faŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului / instanŃei 

judecătoreşti competente propunerea privind stabilirea unei măsuri 

de protecŃie specială ; 

- monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament 

copii, pe toată durata acestei măsuri;  
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- identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni 

asistenŃi maternali profesionişti, în condiŃiile legii; încheie contracte 

individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenŃi 

maternali profesionişti atestaŃi; evaluează şi monitorizează 

activitatea acestora;  

- acordă asistenŃă şi sprijin părinŃilor copilului separat de familie, în 

vederea reintegrării în mediul său familial;  

- reevaluează, cel puŃin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, 

împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecŃie 

specială şi propune, după caz, menŃinerea, modificarea sau 

încetarea acestora;  

- îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopŃiei 

interne pentru copiii aflaŃi în evidenŃă să;  

- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care 

doresc să adopte copii; evaluează condiŃiile materiale şi garanŃiile 

morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de 

familie sau de persoana aptă să adopte copii;  

- susŃine în faŃa instanŃei competente cererea de deschidere a 

procedurii adopŃiei interne ; 

- susŃine în faŃa instanŃei competente cererea de încredinŃare în 

vederea adopŃiei copilului de către familia identificată ca potenŃial 

adoptatoare ; 

- susŃine în faŃa instanŃei competente cererea de încuviinŃare a 

adopŃiei copilului de către familia căreia i-a fost încredinŃat în 

vederea adopŃiei  

- monitorizează evoluŃia copiilor adoptaŃi, precum şi a relaŃiilor 

dintre aceştia şi părinŃii lor adoptivi; sprijină părinŃii adoptivi ai 

copilului în îndeplinirea obligaŃiei de a-l informa pe acesta că este 
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adoptat, de îndată ce vârstă şi gradul de maturitate ale copilului o 

permit;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute de lege;  

3. Alte atribuŃii: 

- coordonează şi sprijină activitatea autoritatlor administraŃiei 

publice locale în domeniul asistenŃei sociale şi protecŃiei copilului; 

- coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării 

copilului de părinŃii săi precum şi cea de admitere a adultului în 

instituŃii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de 

asistenŃă socială; 

- acordă asistenŃă tehnică necesară pntru crearea şi formarea 

structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în 

activitatea de asistenŃă socială şi protecŃia copilului; 

- evaluează şi pregăteşte persoanele care pot deveni asistenŃi 

personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea 

acestora; 

- colaborează cu ONG care desfăşoară activităŃi în domeniul 

asistentie sociale şi protecŃiei copilului său cu agenŃi economici 

prin încheierea de convenŃii de colaborare; 

- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG şi cu alŃi 

reprezentanŃi ai societăŃii civile în vederea acordării şi diversificării 

serviciilor sociale şi a serviciilor pentru preotectia copilului, în 

unctie de nevoile comunităŃii locale; 

- colaborează, pe bază de protocoale sau convenŃii, cu celelalte 

DirecŃii Generale precum şi cu alte instituŃii publice din unitatea 

administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi revin, 

conform legii; 

- asigură, la cerere, consultanŃă de specialitate gratuită privind 
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acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaŃiilor de asistenŃă socială şi 

protecŃia copilului; colaboreaz cu alte instituŃii  responsabile pentru 

a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

- propune consiliului local al sectorului 1 înfiinŃarea, finanŃarea, 

respective cofinanŃarea institutiiloe publice de AsistenŃă socială, 

precum şi a serviciilor pentru protecŃia copilului; 

- prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de 

evaluare a activităŃilor desfăşurate; 

- asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, 

persoanelor cu handicap; 

- sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanŃă 

accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor 

cu handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi 

familiile acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor 

prevăzute de lege; 

- acŃionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la 

protecŃia instituŃionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv 

îngrijirea la domiciliu; 

- organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului 

din aparatul propriu şi instituŃiile/serviciile din sublordine, de 

evaluare periodica şi de formare continuă a acestuia; 

- asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei 

pentru protecŃia copilului, respective ale comisiei de expertiză 

medicală a persoanei adulte cu handicap; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii prevăzute în acte normative sau 

stabilite prin hotărâri ale consiliului local al sectorului 1.  
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CAPITOLUL III 

CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

Art. 7. Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 1 se asigură de 

către Directorul General şi Colegiul Director. 

Art. 8. DIRECTORUL GENERAL CondiŃii pentru ocuparea 

postului: îndeplinirea condiŃiilor prevăzute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999, republicată, absolvent de studii superioare de lungă 

durată, cu diploma de licenŃă sau echivalenta în domeniile: 

psihologie, sociologie, asistenta socială, ştiinŃe umaniste, ştiinŃe 

juridice, medicină, vechime în specialitatea studiilor necesare 

exercitării funcŃiei publice de conducere de minim 5 ani. 

 Directorul General asigura conducerea executivă a 

D.G.A.S.P.C Sector 1 şi răspunde de buna funcŃionare a acesteia 

în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. 

 Directorul General îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii principale: 

- asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei 

funcŃionare în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin; 

reprezintă instituŃia în relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile publice din 

Ńară şi din străinătate, precum şi în justiŃie; 

- exercită atribuŃiile ce revin D.G.A.S.P.C. Sector 1 în calitate de 

persoane juridică; 

- exercită funcŃia de ordonator secundar de credite ; 

- întocmeşte proiectul bugetului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi 

contul de încheiere al exerciŃiului bugetar, pe care le supune 

avizării Colegiului Director şi aprobării Consiliului Local  al 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ; 

- elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 
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municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu 

şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de 

asistenŃă socială şi protecŃie a drepturilor copilului având avizul 

Colegiului Director şi al Comisiei ; 

- elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de 

asistenŃă socială şi protecŃie a drepturilor copilului, stadiul 

implementării strategiilor şi propunerile de măsuri pentru 

îmbunătăŃirea acestei activităŃi, pe care le prezintă spre avizare 

Colegiului Director şi apoi Comisiei pentru protecŃia copilului ; 

- aprobă statul de personal al DirecŃiei Generale; numeşte şi 

eliberează din funcŃie personalul din cadrul DirecŃiei Generale, 

potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local 

al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, Statul de funcŃii al DirecŃiei 

Generale, având avizul Colegiului Director ; 

- controlează activitatea personalului din cadrul DirecŃiei Generale 

şi aplică sancŃiuni disciplinare acestui personal ; 

- este vicepreşedintele Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1 

şi reprezintă DirecŃia Generală în relaŃiile cu aceasta ; 

- asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecŃia copilului ; 

Directorul General îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege 

sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti sau dispoziŃia Primarului Sectorului 1 ; 

- numirea, eliberarea din funcŃie şi sancŃionarea disciplinară a 

Directorului General se fac la propunerea Primarului Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Consiliului Local al 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

 În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin Directorul General emite 

DispoziŃii. 
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Art. 9. COLEGIUL DIRECTOR se întruneşte în şedinŃa 

ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum şi 

în şedinŃa extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

directorului general sau, a preşedintelui colegiului director sau a 

unuia dintre directorii adjuncŃi. 

 La şedinŃele Colegiului Director pot participa, fără drept de 

vot, membrii comisiei pentru protecŃia copilului, respectiv Primarul 

Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, şi alŃi consilieri locali (care 

nu sunt membri ai colegiului), precum şi alte persoane invitate de 

membrii colegiului director. 

 ŞedinŃele Colegiului Ddirector se desfăşoară în prezenŃa a 

cel puŃin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. 

În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin Colegiul Director adoptă 

hotărâri cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. 

 COLEGIUL DIRECTOR îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii: 

- analizează şi controlează activitatea DirecŃiei Generale şi contul 

de încheiere a exerciŃiului bugetar; 

avizează proiectul bugetului propriu al DirecŃiei Generale şi contul 

de încheiere al exerciŃiului bugetar ; 

- avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul 

general al DirecŃiei generale; 

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DirecŃiei Generale, 

altele decât bunurile imobile, prin licitaŃie publică, organizată în 

condiŃiile legii ; 

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de către 
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DirecŃia Generală, prin licitaŃie publică organizată în condiŃiile legii ; 

- întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit 

legii, statul de funcŃii precum şi premierea şi sporurile care se 

acorda la salariul personalului DirecŃiei Generale, cu încadrarea în 

resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii ; 

 Colegiul Director îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de lege 

sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti. 

 

CAPITOLUL IV 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

Art. 10. D.G.A.S.P.C. Sector 1 are următoarea structură 

organizatorică : 

1. DIRECTOR GENERAL 

Structuri subordonate: 

Serviciul Prevenire, ProtecŃie şi P.S.I.; 

Serviciul Corp Control ; 

Cabinet Medical ; 

Biroul Audit Public Intern ; 

Serviciul UrgenŃe ; 

Biroul UrgenŃe Persoane Adulte ; 

Serviciul Registratură ; 

Arhiva ; 

Serviciul Farmacie ; 

Serviciul Strategii, Programe, Proiecte ; 

Serviciul Asigurarea CalităŃii; 

Biroul Implementare Standard HACCP; 
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Biroul Imagine, Informare şi RelaŃii Publice ; 

2. DIRECłIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE: 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul  Juridic, Contencios; 

Serviciul Resurse Umane Centre şi Cămine ; 

Serviciul Resurse Umane AsistenŃi Personali şi AsistenŃi Maternali 

Profesionişti ; 

Serviciul Resurse Umane Aparat Propriu ; 

3. DIRECłIA ECONOMICĂ : 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul Contabilitate; 

Serviciul Financiar; 

Serviciul Salarizare; 

Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetară; 

4. DIRECłIA ACHIZIłII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul AsistenŃă Juridică AchiziŃii Publice, Avizare Contracte; 

Serviciul AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte ; 

Serviciul AchiziŃii Publice Directe ; 

 

5.DIRECłIA ADMINISTRARE PATRIMONIU: 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul Administrativ ; 

Compartiment Informatică ; 
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Serviciul Evidenta Patrimoniu ; 

Biroul Obiecte Inventar ; 

Serviciul Tehnic Auto ; 

Biroul Auto; 

6. DIRECłIA PROTECłIA COPILULUI: 

Structura: 

Director General Adjunct ( RMC); 

Serviciul Evaluare Complexă a Copilului ; 

Biroul Unic de Preluare ; 

Complexul Social de Servicii « Sf.Iosif » ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Maria »; 

Complexul Social de Servicii « Jiului » ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Andrei » ; 

Biroul Administrativ din cadrul CSS “Sf. Maria”  

Casa de Tip Familial « Sf. Mina » ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Nicolae » ; 

Centrul de Primire în Regim de UrgenŃă « Pinocchio »; 

C.A.P.C.D.A. « Sf. Mihail »; 

C.A.P.C.H. « Sf. Gavril »; 

Centrul de Plasament « Sf.Petru şi Pavel » ; 

Casa de Tip Familial « Buburuza » ; 

Casa de Tip Familial «  Alexandra » ; 

Casa de Tip Familial « Stejărel » ; 

Casa de Tip Familial « BrăduŃ » ; 

Casa « Sf.Ştefan » ; 

Casa « Sf. Constantin » ; 

Complexul Social de Servicii « Sf. Ecaterina » - Centrul Maternal 

D.G.A.S.P.C. Sector 1; 
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Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie; Centrul de Zi Down; 

Centrul de Zi Copil Autist ; Biroul Administrativ ; 

Serviciul RezidenŃial ; 

Serviciul Anchete Psihosociale şi Exprimare Liberă a Opiniei 

Copilului ; 

Serviciul ProtecŃie Copil Delincvent ; 

Centrul de AsistenŃă Integrată a AdicŃiilor; 

Serviciul Familial; 

Biroul AdopŃii, PostadopŃii ; 

Serviciul Monitorizare ; 

Serviciul Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1; 

Serviciul AsistenŃă Maternală ; 

Serviciu Formare, Evaluare, Monitorizare A.M.P. 

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie ; 

Biroul Prevenire şi IntervenŃie în SituaŃia Părăsirii Copilului în 

MaternităŃi ; 

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-AsociaŃia Sf. Ana, 

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-AsociaŃia Diaconia 

7. DIRECłIA PREVENIRE : 

Structura : 

Director General Adjunct ; 

Serviciul Venit Minim Garantat ; 

Serviciul Prevenire Marginalizare Socială şi Integrare Socială; 

Serviciul RelaŃii Inteconfesionale; 

Biroul RelaŃii Interetnice ; 

Biroul Secretariat Comisie Prevenire ; 

Biroul Prevenire Marginalizare Socială a Tinerilor ; 

Biroul Prevenire a ViolenŃei în Familie ; 
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8. DIRECłIA PROTECłIA PERSOANEI ŞI FAMILIEI : 

Structura: 

Director General Adjunct; 

Serviciul Consiliere Persoane Vârstnice « Clubul Seniorilor »; 

Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap; 

Centrul de Zi „Un Pas Împreună”; 

Biroul Comisiei de Evaluare Complexă AdulŃi ; 

Biroul PrestaŃii şi FacilitaŃi ; 

Serviciul Familial Persoane cu Handicap Grav ; 

Serviciul AlocaŃii şi IndemnizaŃii ; 

Serviciul RezidenŃial AdulŃi ; 

U.S.R.N.A.P.H.A. ( două module Icar şi Pheonix) ; 

Complexul Social de Servicii « Odăi » ; 

Complexul Social de Servicii « Străuleşti » ; 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă « Sf. Vasile » ; 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă  « Sf. Elena»; 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă  « Sf. Ioan » ; 

Centrul de Îngrijire şi AsistenŃă  « Sf. Dimitrie » ; 

Centrul MultifuncŃional Nazarcea, compus din Unitatea Ateliere 

Lucrative şi Biroul Consiliere, Formare şi Mediere Profesională ; 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neoropsihiatrica Milcov . 

Compartiment Proiect DGASPC Sector 1-AsociaŃia Alternativa 

2003 

 

CAPITOLUL V 

DIRECTORII GENERALI ADJUNCłI 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 are în structura sa  7 Directori Generali AdjuncŃi. 



 248

Art. 11. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PROTECłIA 

PERSOANEI ŞI FAMILIEI: 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: psihologie, socioologie, 

asistenta socială, ştiinŃe umaniste, ştiinŃe juridice, medicină, 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei 

publice de conducere de minim 5 ani; 

 Directorul General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou/complex aflate în subordonarea să directă; 

- primeşte, verifica şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul 

acŃiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 



 249

care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu 

respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor măsuri 

de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, R.O.F., 

Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

- coordonează metodologic activitatea Biroului Urgente Persoane 

Adulte; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

 În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 poate 

exercita atribuŃiile acestuia în limitele stabilite prin DispoziŃia 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

Art. 12. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PENTRU 

PROTECłIA COPILULUI - REPREZENTANTUL 
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MANAGEMENTULUI CALITĂłII 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: psihologie, sociologie, 

asistenta socială, ştiinŃe umaniste, ştiinŃe juridice, medicină, 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei 

publice de conducere de minim 5 ani; 

 Directorul General Adjunct pentru ProtecŃia Copilului 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui 

serviciu/birou/complex aflat în subordonarea să directă; 

- coordonează metodologic activitatea Serviciului Urgente; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în cadrul 

serviciilor/birourilor/complexelor  pe care le coordonează;  

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul 

acŃiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 
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- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu 

respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională;  

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, R.O.F., 

Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor măsuri 

de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte funcŃia de vicepreşedinte a C.P.C în lipsa 

directorului general ; 

- numeşte managerii de caz; 

- aprobă raportul final referitor la evoluŃia relaŃiilor dintre copil şi 

persoana/familia adoptatoare la sfârşitul perioadei de încredinŃare 

în vederea adopŃiei, în lipsa directorului general ; 

- în calitate de Reprezentant al Managementului CalităŃii are 

atribuŃii şi autoritate pentru: 
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- se asigură că procesele SMC sunt stabilite, implementate şi 

menŃinute; 

- raportează Directorului General despre funcŃionarea SMC şi orice 

necesitate de îmbunătăŃire; 

- se asigură de promovarea conştinentizării referitoare la cerinŃele 

clientului ( beneficiarului ) în cadrul instituŃiei; 

- asigură relaŃia cu organizaŃii externe (autorităŃi, instituŃii, ONG, 

organisme de certificare, consultant) în aspecte referitoare la SMC; 

- coordonează auditul intern al SMC din cadrul instituŃiei; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

 În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

exercită atribuŃiile acestuia în limitele stabilite prin DispoziŃia 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 Art. 13. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ECONOMIC 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Lgea nr. 188/1999, republicata, absolvent 

de studii superioare de lungă durată, cu diploma de licenŃă sau 

echivalenta în domeniul ştiinŃelor economice, vechime în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice de 

conducere de minim 5 ani; 

 Directorul General Adjunct Economic îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea să directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 
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ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în cadrul 

serviciilor/ birourilor pe care le coordonează; 

- întocmeşte Programul anual de achiziŃie publică, împreună cu 

Directorul General Adjunct AchiziŃii Publice, Avizare Contracte şi îl 

supune spre aprobare Directorului General; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente,  

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu 

respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, R.O.F., 

Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile/complexele aflate în subordinea sa ; 
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- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 Art. 14. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT ACHIZIłII 

PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: ştiinŃe inginereşti, ştiinŃe 

economice, ştiinŃe juridice, vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcŃiei publice de conducere de minim 5 ani; 

 Directorul General Adjunct AchiziŃii Publice, Avizare 

Contracte are următoarele atribuŃii principale: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea să directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în cadrul 

serviciilor/birourilor pe care le coordonează;  

- întocmeşte Programul anual de achiziŃie publică împreună cu 

Directorul General Adjunct Economic şi îl supune spre aprobare 

Directorului General; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 calendarul 

acŃiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate; 
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- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu 

respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici;  

- avizează nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire 

a contractelor de achiziŃii publice, 

- asigură soluŃionarea contestaŃiilor şi reprezintă instituŃia în faŃa 

instanŃelor de judecată, a altor organe jurisdicŃionale, instituŃii sau 

autorităŃi publice, în litigii privind domeniul achiziŃiilor publice, pe 

baza mandatului emis de Directorul General al DGASPC Sector 1 

în acest sens, 

- întocmeşte proiectul contractului de achiziŃie publică şi negociază 

clauzele contractului, 

- avizează pentru legalitate contractele de achiziŃie publică 

încheiate cu operatorii economici câştigători ai procedurilor de 

achiziŃie publică. 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, R.O.F., 

Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 
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- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 . 

 Art. 15. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT 

ADMINISTRARE PATRIMONIU 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: ştiinŃe inginereşti, ştiinŃe 

economice, ştiinŃe juridice, vechime în specialitatea studiilor 

necesare exercitării funcŃiei publice de conducere de minim 5 ani; 

 Directorul General Adjunct Administrare Patrimoniu are 

următoarele atribuŃii principale: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea să directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în cadrul 

serviciilor/birourilor pe care le coordonează;  

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente, 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 
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Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare, aflate în subordinea sa, cu 

respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, R.O.F., 

Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 . 

 Art. 16. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT PREVENIRE 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniile: psihologie, sociologie, 

asistenta socială, ştiinŃe umaniste, ştiinŃe juridice, medicină, 

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei 

publice de conducere de minim 5 ani; 

 Directorul General Adjunct Prevenire îndeplineşte 
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următoarele atribuŃii principale: 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea să directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului a Sectorului 1 asupra modului de soluŃionare a 

solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislaŃiei în cadrul 

serviciilor/birourilor  pe care le coordonează; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente, 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare,aflate în subordinea sa, cu 

respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind Statutul funcŃionarilor publici;  

- propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 

participarea unor salariaŃi din subordine la programele de 

perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- participă la elaborarea Organigramei, Statului de FuncŃii, R.O.F., 

Regulamentului Intern ale DGASPC Sector 1; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 
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serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 Art. 17. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT JURIDIC, 

CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE 

 CondiŃii pentru ocuparea postului: îndeplinirea condiŃiilor 

prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicata, 

absolvent de studii superioare de lungă durată, cu diploma de 

licenŃă sau echivalenta în domeniul ştiinŃelor juridice, vechime în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei publice de 

conducere de minim 5 ani. 

 Directorul  General Adjunct Juridic, Contencios şi Resurse 

Umane îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- coordonează şi controlează activitatea compartimentelor 

organizate în cadrul DirecŃiei; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi urmăreşte 

soluŃionarea acestora în termenul legal;  

- formulează răspunsuri la petiŃiile repartizate spre soluŃionare 

DirecŃiei pe care le înaintează Directorului General spre a fi 

semnate; 

- acordă, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, relaŃii, 

precizări şi îndrumări în legătură cu aplicarea actelor normative în 

vigoare legate de activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- avizează actele cu caracter juridic şi administrativ repartizate de 

către Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- verifică şi avizează Proiectele ConvenŃiilor de 

Colaborare/Parteneriate încheiate de D.G.A.S.P.C. Sector 1, 
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întocmind referate pentru acordarea sau după caz, neacordarea 

avizului; 

- exprimă puncte de vedere (scris sau verbal) privind interpretarea 

actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea 

instituŃiei, la solicitarea Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- fundamentează sau după caz colaborează la fundamentare şi 

redactează Proiectele de Hotărâri promovate de D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 în Consiliul Local al Sectorului 1; 

- asigură, la solicitarea conducerii instituŃiei, întocmirea 

formalităŃilor pentru adoptarea sau după caz modificarea/ 

actualizarea Organigramei, Statului de FuncŃii şi R.O.F. pe baza 

analizei finale a Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi a  

propunerilor înaintate de compartimentele instituŃiei; 

- propune modificarea Organigramei D.G.A.S.P.C. Sector 1 ori de 

câte ori este nevoie; 

- elaborează Organigrama, Statul de FuncŃii, R.O.F. şi 

Regulamentul Intern ale D.G.A.S.P.C. Sector 1;  

- analizează necesarul de personal pe baza propunerilor 

conducătorilor structurilor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1, pe 

structura şi specializări şi face propuneri de măsuri pentru 

asigurarea acestuia în funcŃie de necesităŃi; 

- elaborează instrucŃiunile necesare bunei funcŃionări a 

compartimentelor din subordine; 

- întocmeşte documentaŃia privind acordarea salariilor de merit 

pentru angajaŃi pe baza propunerilor compartimentelor 

D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- Ńine evidenŃa orelor suplimentare pentru compartimentele din 

subordine; 
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- asigură aplicarea legislaŃiei specifice domeniului de activitate al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1, în cadrul compartimentelor din subordine; 

- urmăreşte apariŃia actelor normative şi comunica Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 actele normative care au 

legătură cu activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- asigură un bun circuit al documentelor şi informaŃiilor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente;  

- urmăreşte finalizarea lucrărilor repartizate în termenul legal şi 

informează Directorul General asupra motivelor ce au determinat 

depăşirea termenului legal de soluŃionare; 

- răspunde de elaborarea planului anual de perfecŃionare 

profesională, precum şi a oricăror altor măsuri privind 

perfecŃionarea profesională a funcŃionarilor publici din cadrul 

D.G.A.SP.C. Sector 1, le supune aprobării Directorului General al 

D.G.A.SP.C Sector 1 şi asigură transmiterea acestora către 

AgenŃia NaŃională a FuncŃionarilor Publici sau, după caz, către 

ordonatorul principal de credite, conform legii; 

- întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a 

funcŃionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii de serviciu la solicitarea Directorului 

General al D.G.A.S.P.C. Sector 1. 

 

CAPITOLUL VI 

PRINCIPALELE ATRIBUłII ALE COMPARTIMENTELOR DIN 

CADRUL D.G.A.S.P.C. SECTOR 1 

 Acest Capitol prezintă ceea ce trebuie să facă instituŃia şi 
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principalele responsabilităŃi ale acesteia, fără a detalia despre 

“cum trebuie făcut”. 

 Art. 18. SERVICIUL PREVENIRE, PROTECłIE ŞI P.S.I. 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Caraiman nr. 33A, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

- verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toŃi lucrătorii a 

măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecŃie, precum şi a 

atribuŃiilor şi responsabilităŃilor ce le revin în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă, stabilite prin fişa postului; 

- întocmirea unui necesar de documentaŃii cu caracter tehnic de 

informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităŃii şi 

sănătăŃii în muncă; 

- elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea 

periodicităŃii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea 

informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii 

în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a 

informaŃiilor primite; 

- elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unităŃii; 

- evidenŃa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute; 

- stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi 

sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi 

amplasarea acestora conform cerinŃelor minime pentru 

semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă; 

- evidenŃa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaŃia 

specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitărilor lor; 

- monitorizarea funcŃionării sistemelor şi dispozitivelor de protecŃie, 

a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaŃiilor de 
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ventilare sau a altor instalaŃii pentru controlul noxelor în mediul de 

muncă; 

- verificarea stării de funcŃionare a sistemelor de alarmare, 

avertizare, semnalizare de urgenŃă, precum şi a sistemelor de 

siguranŃă; 

- informarea angajatorului, în scris, asupra deficienŃelor constatate 

în timpul controalelor efecutate la locul de muncă şi propunerea de 

măsuri de prevenire şi protecŃie; 

- evidenŃa echipamentelor şi urmărirea ca verificările periodice şi, 

dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de 

muncă să fie efectuate de persoane competente, conform 

cerinŃelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

muncă de către lucrători a echipametelor de muncă: 

- autorizarea privind funcŃionarea din punct de vedere al securităŃii 

şi sănătăŃii în muncă, conform prevederilor legale; 

- urmăreşte autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor 

prevăzute de legislaŃia specifică (electricieni, instalatori gaze, 

fochişti); 

- colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanŃii lucrătorilor, 

serviciile externe de prevenire şi protecŃie, medicul de medicină 

muncii în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecŃie; 

- urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de 

protecŃie şi prevenire şi a planului de evacuare; 

- propune sancŃiuni şi stimulente pentru lucrători pe criteriul 

îndeplinirii atribuŃiilor în domeniul securităŃii şi sănătăŃii în muncă, 

- studiază actele normative care reglementează activitatea de 

prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică 

şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi 
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îmbunătăŃirea instrucŃiunilor proprii de apărare împotriva 

incendiilor; 

- studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaŃiile de 

utilizare din cadrul DirecŃiei generale, precum şi măsurile de 

prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 

- execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de 

Directorul General; 

- îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acŃionare a 

echipei de intervenŃie din cadrul DirecŃiei generale; 

- îndruma şi controlează activitatea echipei de intervenŃie şi 

întocmeşte programul de instruire al acesteia; 

- execută - pe baza planificării aprobate de Directorul General- 

controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaŃiile 

DirecŃiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor şi 

a altor prescripŃii tehnice, precum şi îndeplinirea măsurilor de 

protecŃie împotriva incendiilor şi stabileşte măsuri pentru 

înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor 

legale; 

- verifică modul de întreŃinere şi funcŃionare a instalaŃiilor,  

aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, 

precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către 

personalul încadrat în muncă; Ńine evidenŃa instalaŃiilor, 

substanŃelor chimice şi a altor mijloace de protecŃie împotriva 

incendiilor, la nivelul DirecŃiei generale; 

- urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripŃii 

tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea 

documentaŃiilor tehnice, executarea şi darea în exploatare a unor 

eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaŃiilor 
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executate la construcŃiile şi instalaŃiile ce prezintă pericol de 

incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcŃiune; 

- acordă sprijin şi asistenŃă tehnică de specialitate la înlăturarea 

unor stări de pericol sau la soluŃionarea unor probleme deosebite 

din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în 

cadrul DirecŃiei generale, precum şi la executarea unor intervenŃii 

la instalaŃiile cu pericol de incendiu în funcŃiune; informează 

imediat conducerea DirecŃiei generale asupra unor stări de pericol 

iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităŃii instructiv- 

educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului 

încadrat în muncă, executând nemijlocit activităŃi de instructaj, 

popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în 

ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor 

desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în 

instituŃii similare din Ńară şi străinătate; 

- acordă asistenŃă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităŃi naturale şi 

catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcŃiune a instalaŃiilor 

şi a sistemelor de protecŃie împotriva incendiilor avariate în urma 

acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite; 

- participă la acŃiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul 

DirecŃiei generale, precum şi la cercetarea acestora; Ńine evidenŃa 

incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage 

concluzii din analiza acestora; 

- participă la analiza activităŃii de prevenire şi stingere a incendiilor 

din cadrul DirecŃiei generale şi face propuneri pentru înlăturarea 

neajunsurilor şi îmbunătăŃirea acestei activităŃi; 
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- participă la acŃiunile de prevenire şi stingere a incendiilor 

(controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienŃă, consfătuiri, 

analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de 

alte organe abilitate prin lege; 

- urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării 

spaŃiilor DirecŃiei generale cu instalaŃii, aparatură, ecipament de 

protecŃie şi substanŃe chimice pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecŃie 

împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale; 

- urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor 

necesare desfăşurării activităŃii instructiv- educative pentru 

prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum 

şi modul de utilizare şi de întreŃinere a acestora; 

- face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăŃământ 

ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecŃionare a personalului 

încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele 

stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 

- aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi 

competenŃelor stabilite, recompense sau sancŃiuni pe linia 

prevenirii şi stingerii incendiilor; 

- asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind: 

- să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  

p.s.i., în conformitate cu DispoziŃiile Generale D. G. P. S. I. 

003/2001 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să 

ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienŃelor constatate; 

- să Ńină evidenŃa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea DirecŃiei 

generale, să controleze prin sondaj modul de întreŃinere, revizie, 
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reparare şi împrospătare a acestora, în vederea asigurării bunei lor 

funcŃionări şi să raporteze situaŃia, trimestrial, Directorului General; 

- să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul 

izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor 

referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de constatare a 

acestuia; 

- să informeze conducerea DirecŃiei generale asupra constatării şi 

a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă 

propunerile necesare; 

- să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace 

tehnice de p.s.i.; 

- să întocmească - după caz - şi să supună spre aprobarea 

conducerii societăŃii proiecte de instrucŃiuni privind îmbunătăŃirea 

activităŃii de dotare cu mijloace de p.s.i.; 

- să propună sancŃionarea celor ce se fac vinovaŃi de încălcarea 

normelor de dotare cu mijloace de p. s. I; 

- întocmeşte documentaŃia necesară pentru obŃinerea autorizaŃiilor 

de funcŃionare, a autorizaŃilor sanitar-veterinare ale unităŃilor; 

fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

 Art. 19. SERVICIUL CORP CONTROL (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 



 268

- verifică modul în care au fost soluŃionate sesizările şi plângerile 

persoanelor care reclama  abuzuri săvârşite de persoane juridice 

sau persoane fizice cu privire la categoriile defavorizate ; 

- realizarea la nivel corespunzător de calitate a atribuŃiilor instituŃiei 

publice stabilite în concordanŃă cu propria ei misiune, în condiŃii de 

regularitate, eficacitate, economicitate, eficienta precum şi la 

standardele stabilite; 

- asigurarea îndeplinirii obiectivelor prin evaluare sistematică şi 

menŃinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate 

structurilor, programelor, proiectelor sau operaŃiunilor; 

- acordă viză de control financiar preventiv asupra operaŃiunilor cu 

impact financiar asupra fondurilor publice şi a patrimoniului 

instituŃiei publice (în limita competenŃei stabilite prin decizie 

internă); 

- persoana în drept să exercite viză de control financiar preventiv 

are dreptul şi obligaŃia de a refuza la viză de control financiar 

preventiv în toate cazurile în care, în urma verificărilor, apreciază ca 

proiectul de operaŃiune care face obiectul controlului financiar 

preventiv nu îndeplineşte condiŃiile de regularitate, legalitate şi 

încadrare în limita creditelor bugetare sau creditelor de angajament, 

după caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv, iar 

refuzul de viză trebuie să fi în toate cazurile motivat în scris; 

- după efectuarea controlului formal, persoanele desemnate să 

exercite controlul financiar preventiv înregistrează documentele în  

Registrul privind operaŃiunile prezentate la viză de control financiar 

preventiv şi efectuează, de asemenea, prin parcurgerea listei de 

verificare , controlul operaŃiunii din punct de vedere al legalităŃii, 

regularităŃii şi după caz, al încadrării în limitele şi destinaŃia 

creditelor bugetare şi/sau de angajament; 
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- persoana care acordă viză de control finanaciar preventiv are 

obligaŃia de parcurgere a listei de verificare specifică operaŃiunii, 

primită la viză, este obligatorie dar nu şi limitativă; 

- reflectarea în documente scrise a organizării controlului a 

anumitor operaŃiuni ale instituŃiei, precum şi păstrarea şi 

înregistrarea în mod adecvat a documentelor;  

- îndeplinirea sarcinilor şi aplicarea metodologiei de control 

solicitată de  Directorul General al DirecŃiei Generale de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1 în conformitate cu legislaŃia 

în vigoare; 

- controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanei 

adulte/familiei aflate în situaŃii de risc social; 

- controlează modul în care sunt respectate drepturile persoanei cu 

handicap; 

- controlează la solicitarea comisiei, modul cum sunt respectate şi 

se aplică hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 1 

precum şi modalitatea de acordare a drepturilor persoanelor cu 

handicap aşa cum reies din certificatele de încadrare într-o 

categorie specială de persoane cu handicap eliberate de Comisia 

de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap; 

- controlează activitatea de prevenire a marginalizării sociale şi 

integrare socială, prevenire abandon şi acordare venit minim 

garantat; 

- controlează la solicitarea directorului general activitatea 

compartimentelor de specialitate din cadrul instituŃiei, întocmind un 

raport/nota în care propun măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii, dar 

şi măsuri cu caracter preventiv, dacă este cazul; 
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- îndeplineşte şi alte atribuŃii şi sarcini la solicitatarea conducerii 

instituŃiei sau stabilite prin lege având în vedere respectarea 

prevederilor legale  în vigoare; 

- colaborează cu serviciile din cadrul DGASPC sector 1 precum, şi 

cu celelalte servicii publice descentralizate în vederea identificării 

situaŃiilor deosebite din activitatea de protecŃie a copilului aflat în 

dificultate sau cu dizabilităŃi, activitatea de prevenire,activitatea de 

asistenŃă socială a persoanei şi familiei; 

centralizează trimestrial reclamaŃiile de la nivelul întregii instituŃii, 

prin solicitarea acestora de la nivelul centrelor/serviciilor/birourilor 

din cadrul instituŃiilor, întocmind registrul de sesizări şi reclamaŃii 

cod: FPG - 7.2.3; 

- îndeplineşte alte atribuŃii de serviciu, stabilite în competenŃa sa 

de către Directorul General, cu respectarea dispoziŃiilor legale în 

vigoare; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

 Art. 20. CABINETUL MEDICAL (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

Str.Caraiman nr.33A, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- întocmeşte şi gestionează dosarul de obiectiv ce conŃine datele 

referitoare la condiŃiile de munca analizate de echipa 

multidisciplinara coordonata de medical de medicină muncii; 
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- participă la evaluarea stării de sănătate a angajaŃilor prin 

efectuarea examenului clinic de angajare;de adaptare;periodic;la 

reluarea muncii; precum şi a examenului clinic de bilanŃ  la 

încetarea activităŃii; 

- urmăreşte efectuarea examenelor medicale complementare,a 

analizelor de laborator şi a explorărilor paraclinice necesare în 

funcŃie de tipul de expunere şi de solicitarea locului de muncă; 

acordă ajutorul medical în caz de accidente sau îmbolnăviri acute 

în timpul activităŃii; 

- programează controlul medical periodic al angajaŃilor şi 

urmăreşte efectuarea acestuia; 

- urmăreşte ca dosarul medical să conŃină concluziile din fişele de 

aptitudine semnate de medical de medicină muncii; 

- verifică şi vizează certificatele de concedii medicale; 

- participă la realizarea  managementului accidentelor de muncă; 

- comunică DirecŃiei de Sănătate Publică morbiditatea cu I.T.M; 

- stabileşte necesarul de medicamente de urgenŃă,vaccinuri şi 

materiale consumabile; 

- semnalează cazuri de boala profesională; 

- înregistrează bolile legate de profesiuni; 

- informează şi educa angajaŃii în probleme de sănătate în muncă; 

pregăteşte angajaŃii în vederea acordării primului ajutor în caz de 

accidente de muncă; 

- îndeplineşte şi alte atribuŃii, specifice domeniului de activitate, din 

dispoziŃia Directorului General. 

 Art. 21. BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 
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- respectă normele metodologice de exercitare a activităŃii de audit 

intern, elaborate de către DirecŃia de Audit Public Intern, din cadrul 

Primăriei Sector 1; 

- elaborează proiectul planului anual de audit public intern; 

- efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă 

sistemele de management financiar şi control ale DGASPC sunt 

transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, 

regularitate, economicitate, eficienŃă şi eficacitate; 

- informează DirecŃia de Audit public Intern din cadrul Primăriei 

Sector1 despre recomandările neînsuşite de către conducătorul 

instituŃiei, precum şi despre consecinŃele acestora ; 

- raportează Directorului General al DGASPC, periodic, asupra 

constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităŃile 

sale de audit; 

- elaborează raportul anual al activităŃii de audit public intern; 

- în cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii, 

raportează imediat conducătorului DGASPC şi sesizează structura 

de control abilitata; 

- compartimentul de audit public intern audiază cel puŃin o dată la 3 

ani, fără a se limita la acestea, următoarele : 

               - angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct 

sau indirect obligaŃii de plată, inclusiv din fondurile comunitare ; 

               - plăŃile asumate prin angajamente bugetare şi legale, 

inclusiv din fondurile comunitare; 

               - constituirea veniturilor publice, respectiv modul de 

autorizare şi stabilire a titlurilor de creanŃă, precum şi a facilităŃilor 

acordate la încasarea acestora; 

                - alocarea creditelor bugetare; 
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                - sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia; 

                - sistemul de luare a deciziilor; 

                - sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile 

asociate unor astfel de sisteme; 

                - sistemele informatice. 

- personalul din cadrul biroului asigură confidenŃialitatea lucrărilor 

şi a informaŃiilor din interior şi răspunde pentru modul de 

îndeplinire a sarcinilor în faŃa superiorilor; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

 Art. 22. SERVICIUL URGENTE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1 

B-dul.Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General şi în coordonarea metodologica a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Copilului) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

- identifică zonele de iterventie şi aproximează numărul de copii 

aflaŃi în stradă pe raza sectorului 1 ; 

- propune măsurile de protecŃie pentru copiii proveniŃi din stradă; 

- informează părinŃii aflaŃi cu copii în stradă cu privire la prevederile 

legale;  

- acordă asistenŃă şi sprijin de urgenŃă părinŃilor copilului, urmărind 

dacă aceştia îşi pot asuma responsabilitatea şi dacă îşi exercita 

drepturile şi îşi îndeplinesc obligaŃiile cu privire la copil aşa încât să 
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prevină apariŃia situaŃiilor ce pun în pericol securitatea şi 

dezvoltarea copilului; 

- colaborează cu S.A.P.E.L.O. în vederea acordării copilului 

capabil de discernământ, asistenŃă şi sprijin în exercitarea 

dreptului sau la libera exprimare a opiniei; 

- asigură protecŃia specială a copilului abuzat sau neglijat obligadu-

se să verifice şi să soluŃioneze împreună cu S.A.P.E.L.O.toate 

sesizările privind cazurile de abuz şi nelijare în situaŃia în care, în 

urma verificărilor efectuate se stabilesc motive temeinice care să 

susŃină existenŃa unei situaŃii de pericol iminent pentru copil, 

datorat abuzului sau neglijării, şi nu întâmpină opoziŃie din partea 

persoanelor juridice precum şi a persoanelor fizice care au în 

îngrijire său asigură protecŃia unui copil, instituie măsura de 

plasament în regim de urgenŃă;  

- depune diligentele necesare pentru clarificarea situaŃiei juridice a 

copilului plasat în regim de urgenŃă; 

colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului; 

- colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor 

şi a celorlalte organe de specialitate ale administraŃiei publice 

centrale şi locale în vederea identificării situaŃiilor deosebite care 

apar în activitatea de protecŃie a copilului aflat în dificultate; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 
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 Art. 23. BIROUL URGENTE PERSOANE ADULTE (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Şefului Serviciului Urgente şi în 

coordonarea metodologică a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- intervine de urgenŃă în cazul în care sunt sesizări ale persoanelor 

adulte fără adăpost, prin internarea într-un cămin pentru persoane 

fără adăpost; 

- oferă servicii de urgenŃă persoanelor adulte aflate în dificultate, la 

domiciliu, în cazul în care este pusă în pericol securitatea lor; 

- asigură de urgenŃă sprijin sociomedical pentru persoanele 

vârstnice care nu au întreŃinători legali ; 

- facilitează accesul la servicii medicale de urgenŃă în baza 

ConvenŃiei încheiate cu Serviciul de AmbulanŃă al Municipiului 

Bucureşti; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 24. SERVICIUL REGISTRATURA (locaŃia:Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General) îndeplineşte următoarele atribuŃii  

principale: 

- preia de la solicitanŃi /petiŃionari cererile/ petiŃiile depuse de 

aceştia şi le transmite compartimentelor responsabile de 
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rezolvarea lor, sub semnătură; 

- asigură informarea publică directă a persoanelor; 

- asigură informarea internă a personalului; 

- Ńine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea 

cererilor solicitanŃilor şi a răspunsurilor compartimentelor de 

specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind modurile şi 

termenele de rezolvare a acestora; 

- Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a răspunsurilor 

compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind 

modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- Ńine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de 

la Guvern, PreşedinŃie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale 

ale administraŃiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de 

specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1  privind modurile şi 

termenele de rezolvare a acestora; 

- se ocupă de expedierea corespondenŃei către 

persoanele/instituŃiile care s-au adresat D.G.A.S.P.C. în scris ; 

- aplică dispoziŃiile Leg.233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 

privind reglementarea activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor ; 

- răspunde cu promptitudine şi amabilitate tuturor solicitărilor 

beneficiarilor; 

- crează baza de date şi o gestionează eficient ; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General în 

domeniul său de activitate 

.
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Art. 25. ARHIVA (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal 

Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- înregistrează şi Ńine evidenŃa tuturor documentelor intrate, a celor 

întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite; 

- aplică prevederile legislaŃiei în vigoare pe linia muncii de arhivă şi 

stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii ; 

- asigură evidenŃa, inventarierea, păstrarea şi folosirea 

documentelor pe care le deŃine ; 

- întreŃine şi dezvolta relaŃii cu organele şi instituŃiile similare în 

vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului 

de documente şi de reproduceri de pe acestea ; 

- au obligaŃia să păstreze documentele create sau deŃinute în 

condiŃii corespunzătoare, asigurându-le împotriva distrugerii, 

degradării, sustragerii sau comercializării în alte condiŃii decât cele 

prevăzute de lege; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 26. SERVICIUL FARMACIE (locaŃia: Bucureşti, Sector 

1, Str. Caraiman nr. 33A, aflat în subordinea directă a Directorului 

General) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- asigură aprovizionarea zilnică a locurilor de muncă din oficina cu 

întreaga gamă de produse şi în cantităŃi corespunzătoare 

solicitărilor; 
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- operează zilnic în registrul de gestiune toate documentele legale 

care se referă la mişcarea valorica a produselor (facturi, note de 

livrare, procese verbale de casare, centralizatoare zilnice de livrare 

a produselor) ; 

- analizează periodic stocurile de produse prin prisma dinamicii lor 

pentru a preveni formarea de stocuri supranormative ; 

raŃionalizează difuzarea produselor deficitare ; 

- întocmeşte şi depune la termen, pe baza consemnărilor din  şi a 

stocurilor existente în unitate, notele de comandă necesare 

completării stocului la toate produsele ; 

- organizează recepŃia calitativa şi cantitativă a medicamentelor şi 

a celorlalte produse farmaceutice intrate în farmacie, precum şi 

depozitarea şi conservarea acestora în condiŃii corespunzătoare ; 

- întocmeşte fişele de farmacovigilenŃă în conformitate cu 

normativele în vigoare ; 

- întocmeşte caietele de sarcini pentru licitaŃii; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General în 

domeniul său de activitate. 

Art. 27. SERVICIUL STRATEGII, PROGRAME,  

PROIECTE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1 B-dul Mareşal Al. 

Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- întocmeşte o bază de date, actualizata periodic, cu privire la 

organizaŃiile non-guvernamentale active pe raza Sectorului 1 ; 

- elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul 

Sectorului 1 , proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituŃii publice ; 

- asigură managementul proiectelor în domeniul asistenŃei sociale ; 

colaborează cu sectorul non-guvernamental în vederea 

implementării şi monitorizării proiectelor co-finantate ; 



 279

- întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul 

implementării proiectelor aflate în derulare ; 

- transmite rapoartele de evaluare (financiare, planuri de 

implementare , planuri de achiziŃii, rapoarte narative , etc) către 

finanŃatori, respectându-se termenele stabilite în concordanŃă cu 

contractele semnate ; 

- realizează demersurile necesare în vederea realizării procedurilor 

de achiziŃie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor prevezute în cadrul 

proiectelor , respectându-se procedurile de achiziŃie stabilite în 

cadrul contractului, prin colaborarea cu deparatmentele specifice 

ale DGASPC; 

- colaborează cu DirecŃia Economică în vederea întocmirii 

rapoartelor financiare ale proiectelor; 

- realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuităŃii 

şi sustenabilitatii proiectelor implementate ; 

- colaborează cu biroul imagine în vederea promovării şi 

diseminării rezultatelor obŃinute prin implementarea proiectelor. 

- să monitorizeze şi să evalueze persoanele beneficiare ale 

programelor/ proiectelor. 

- consilierea şi îndrumarea organismelor private care activează pe 

raza sectorului 1 în vederea dezvoltării şi implementării de proiecte 

conform legislaŃiei  în vigoare privind parteneriatul public-privat ; 

- întocmeşte rapoartele de specialitate privind propuneri de 

subcontractare sau subvenŃionare a unor servicii sociale, de către 

Consiliul Local al Sectorului 1 şi le supune spre avizare 

Directorului General ; 

- urmăreşte îndeplinirea de către DGASPC a responsabilităŃilor 

asumate în baza parteneriatelor încheiate; 
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- păstrează un contact permanent cu celelalte departamente din 

cadrul DGASPC în vederea unei bune cunoaşteri a nevoilor 

existente, ca bază pentru elaborarea proiectelor ; 

- elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenŃei sociale 

pe baza analizei nevoilor existente precum şi în concordanŃă cu 

strategiile naŃionale şi regionale şi îl supune spre avizare 

directorului general; 

- elaborează planuri de acŃiune comunitara în vederea asigurării 

continuităŃii serviciilor sociale; 

- elaborează strategii de dezvoltarea organizaŃionala a instituŃiei şi 

şi le supune spre aprobare conducerii şi Colegiului Director; 

- pe baza analizei de ansamblu a modalităŃilor de implementare a 

strategiei DGASPC precum şi analizei activităŃii instituŃiei ca sistem 

integrat de asistenŃă socială, elaborează propuneri în vederea 

îmbunătăŃirii activităŃii pe care le supune spre aprobare conducerii 

DGASPC; 

- organizează seminarii şi work-shop-uri în domeniul asistenŃei 

sociale, pe activităŃi specifice 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 
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Art. 28. SERVICIUL ASIGURAREA CALITĂłII 

(locaŃia:Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General al DGASPC 

Sector 1) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- revizuieşte/modifică Manualul CalităŃii, Procedurile Generale şi 

formularele anexate la procedurile generale în colaborare cu RMC; 

menŃine şi îmbunătăŃeşte Sistemului de Management al CalităŃii 

conform cerinŃelor SR ISO 9001/2001, în compartimentele din 

cadrul DGASPC S1; 

- Ńine gestiunea unică (în sistem informatic şi pe hârtie – în original) 

a documentelor Sistemului de Management al CalităŃii; 

- asigură difuzarea controlată a Manualului CalităŃii, Procedurilor 

Generale, formularelor de la Procedurilor Generale, din cadrul 

instituŃiei; 

- gestionează înregistrările referitoare la analiza funcŃionării 

Sistemului de Management al CalităŃii din cadrul instituŃiei 

(neconformităŃi, propuneri, reclamaŃii, acŃiuni corective, acŃiuni 

preventive, rapoarte de audit); 

- codifică şi apoi introduce în sistem informatic (după ce au fost 

aprobate) procedurile operaŃionale din cadrul compartimentelor 

instituŃiei; 

- retrage controlat din uz documentele de calitate (MC, PG, FPG) 

aflate la o versiune depăşită şi difuzează noile versiuni controlat; 

- arhivează MC, PG, FPG, PO, FPO în sistem informatic şi pe 

suport de hârtie; 

- planifică instruirile interne în domeniul managementului calităŃii în 

programul anual de instruire şi instruiesc personalul din cadrul 

instituŃiei privind cunoaşterea şi aplicarea cerinŃelor sistemului de 

management al calităŃii; 
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- instruirile interne privind cerinŃele sistemului de management al 

calităŃii sunt documentate în procese verbale de instruire, iar 

evaluarea eficacităŃii procesului de instruire se realizează prin 

chestionare de evaluare a instruirii; 

- actualizează centralizatorul pentru documentele legale şi de 

reglementare proprie instituŃiei; 

- păstrează legătura cu organismul de certificare a Sistemului de 

Management al CalităŃii; 

- elaborează programul de audit intern de calitate, la începutul 

fiecărui an calendaristic în funcŃie de importanŃa proceselor ce 

urmează a fi auditate şi în funcŃie de rezultatele obŃinute la 

auditurile anterioare, astfel încât fiecare compartiment să fie 

evaluat de cel puŃin odată pe an şi îl dă spre avizare 

Responsabilului cu Managementul CalităŃii şi spre aprobare 

Directorului General; 

- întocmeşte lista cu auditorii şi auditorii şefi ( care fac parte  din 

cadrul serviciului audit intern de calitate ) din cadrul DGASPC S1 şi 

o dă spre avizare Responsabilului cu Managementul CalităŃii şi 

spre aprobare Directorului General; 

- organizează şi efectuează audituri interne de calitate în cadrul 

DGASPC S1, conform SR EN 19011/2003, avizate de către RMC 

şi aprobate de către Directorul General; 

- realizarea auditurilor interne de calitate  de personalul din cadrul 

serviciului audit intern de calitate, persoane ce nu au 

responsabilităŃi directe în zonele auditate, respectându-se Planul 

de audit stabilit; 

- elaborează Planul de audit pe care îl transmit compartimentelor 

ce urmează a fi auditate ( cu 5 zile înainte de data auditului ); 
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- elaborează chestionarele de evaluare având în vedere 

următoarele: scopul şi obiectivele auditului, criteriile de audit, 

prevederile din documentele aplicabile în baza cărora se face 

auditul, rezultatele auditurilor anterioare efectuate în cadrul 

compartimentelor respective, acŃiuni corective şi preventive iniŃiate 

în zona respectivă, date şi informaŃii legate de procesele/activităŃile 

care urmează a fi evaluate, alte înregistrări; 

- întocmesc raportul de audit şi informează conducerea 

compartimentelor auditate despre rezultatele auditului, 

prezentându-le raportul de audit; 

- aduc la cunoştinŃă şefilor compartimentelor auditate rapoartele de 

neconformitate/ observaŃie (dacă acestea există), iar şefii 

compartimentelor întreprind măsurile pentru eliminarea 

neconformităŃilor identificate şi a cauzelor acestora; 

- planifică, organizează, efectuează şi coordonează audituri interne 

de urmărire ale SMC din cadrul instituŃiei, în zonele în care au fost 

identificate neconformităŃi la auditul intern de calitate; 

- informează Responsabilul cu Managementul CalităŃii despre 

rezultatele auditului intern/urmărire; 

- menŃine evidenŃa acŃiunilor corective/preventive iniŃiate de 

conducătorii zonelor auditate, rezultate în urma auditurilor interne 

şi urmăreşte rezolvarea şi eficacitatea acŃiunilor corective iniŃiate; 

- elaborează raportul de calitate care stă la baza analizei de 

management, raport care conŃine: constatările auditurilor interne şi 

externe efectuate în cadrul instituŃiei, analiza 

conformităŃii/neconformităŃii serviciilor, stadiul implementării 

acŃiunilor preventive şi corective, orice alte date relevante pentru 

stabilirea de măsuri de îmbunătăŃire a funcŃionării Sistemului de 

Management al CalităŃii; 
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- transmite raportul de calitate, înainte de analiza de management, 

tuturor membrilor care participă la analiza de management; 

- urmăreşte noutăŃile legislative în domeniul calităŃii şi retrage din 

circuit actele normative expirate. 

Art. 29. BIROUL IMPLEMENTARE STANDARDE HACCP 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General al DGASPC 

Sector 1) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale:  

- întocmirea documentaŃiei Sistemului de Management al SiguranŃei 

Alimentelor conform cerinŃelor SR ISO 22000 : 2005, pentru cele 17 

spaŃii alimentare din centrele care aparŃin DGASPC S1; 

- gestionează documentaŃia SMSA, asigură difuzarea şi retragerea 

controlată a MSA, Procedurilor, PRP, GMP, ÎL, planul HACCP; 

- evaluarea şi reevaluarea riscurilor privitoare la materiile prime şi 

ingrediente, prelucrarea, manipularea, depozitarea, prepararea 

culinara şi consumul produselor alimentare; 

- determinarea punctelor critice prin care se pot Ńine sub control 

riscurile identificate şi revizuirea periodică a acestora;  

- stabilirea limitelor critice care trebuie respectate în fiecare punct 

critic de control şi revizuirea acestora; 

- stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de 

control şi verificarea monitorizării punctelor critice; 

- stabilirea acŃiunilor corective care vor fi aplicate în situaŃia când în 

urma monitorizării punctelor critice de control este detectată o 

abatere de la limitele critice; 

- întocmirea diagramei de flux şi verificarea acesteia pe teren; 

instruirea personalului care îşi desfăşoară activitatea în spaŃiile 

alimentare referitor la siguranŃa alimentelor;  
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- revizuieşte Manualul CalităŃii, Procedurile Generale conform 

cerinŃelor SR ISO 9001: 2001 ; 

- gestionează documentaŃia sistemului de management al calităŃii 

şi - asigură difuzarea controlată a MC, PG; 

întocmeşte programul de audit intern conform cerinŃelor ISO 

9001 :2001 şi urmăreşte realizarea auditului intern ; 

- codifică şi introduce în sistem informatic documentaŃia 

(procedurile operaŃionale, formularele) emisă la nivel de direcŃii, 

servicii, boruri din cadrul DGASPC S1 ; 

- retrage controlat din uz MC, PG, FPG şi difuzează noile versiuni 

controlat ; 

- întocmeşte documentaŃia pentru obŃinerea autorizaŃiilor de 

funcŃionare (pentru centre, căsuŃe), pentru obŃinerea autorizaŃiilor 

necesare cabinetelor medicale, pentru prelungirea acestora şi face 

demersurile necesare în vederea obŃinerii autorizaŃiilor de la 

DirecŃia de Sănătate Publică; 

- întocmeşte documentaŃia necesară pentru înregistrarea spaŃiilor  

din cadrul DGASPC S1 la DSV Bucureşti; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate.” 
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Art. 30. BIROUL IMAGINE, INFORMARE ŞI RELAłII 

PUBLICE (locaŃia:Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu 

nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului General) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- realizează informarea cetăŃenilor în probleme de interes public 

din domeniul asistenŃei sociale ; 

- promovează şi protejează imaginea copilului şi adultului 

beneficiar de asistenŃă socială ; 

- organizează evenimente de promovarea acŃiunilor din domeniul 

asistenŃei sociale ; 

- organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire 

la problematica copilului/persoanei beneficiare de asistenŃă 

socială ; 

- colaborează cu reprezentanŃii mass-media  în vederea 

diseminării informaŃiilor de interes public specifice DGASPC ; 

promovează activităŃile specifice ale DGASPC reprezentanŃilor 

autorităŃilor locale şi străine; 

- realizează demersurile necesare în vederea asigurării 

transparentei activităŃilor întreprinse de către DGASPC ; 

- colaborează cu toate departamentele din cadrul DGASPC în 

vederea unei bune cunoaşteri a serviciilor oferite de către acestea 

asigurându-se astfel o bună informarea a cetăŃenilor ; 

- realizează demersurile necesare în vederea implicării comunităŃii 

locale în domeniul social prin activităŃi de voluntariat ; 

- asigură relaŃia cu mass-media pentru publicitatea serviciilor 

sociale prestate beneficiarilor locuitori ai sectorului 1; 

măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a 

problematicii persoanelor vârstnice ;  
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- realizarea materialelor publicitare de prezentare a activităŃii; 

- realizează activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu privire la 

problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea /includerea 

socială deplină şi activă ; 

- asigură informaŃiile solicitate de mass-media în cel mai scurt timp 

posibil, în colaborare cu şefii de servicii şi cu acordul Directorului 

General 

- însoŃeşte şi oferă informaŃii delegaŃiilor străine şi din Ńara cu 

privire la activităŃile desfăşurate de către DGASPC S1;  

- permite cunoaşterea reŃelei de servicii sociale comunitare create, 

dezvoltate şi diversificate în - asigură accesul neîngrădit al 

populaŃiei la informaŃiile privind dreptul acesteia la protecŃie şi 

asistenŃă socială precum şi la formalităŃile şi documentaŃia care 

sunt necesare pentru obŃinerea acestor drepturi, în condiŃiile 

impuse de legislaŃia în vigoare; 

- facilitează accesul categoriilor populaŃionale supuse riscului 

marginalizării sociale la prestaŃiile şi serviciile sociale oferite de 

D.G.A.S.P.C. Sectorul 1 direct sau pe bază de parteneriat cu 

ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaŃiile 

necesare cu privire la legislaŃia actuală din domeniul 

asistenŃei/protecŃiei sociale; 

- facilitează accesul la informaŃiile de interes public comunicate din 

oficiu prin afişare la sediul instituŃiei ; 

- Ńine evidenŃa solicitărilor de  informaŃii de interes public, altele 

decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate 

instituŃiei, în condiŃiile prevăzute în art.6 din Leg.544/2001 ; 

- pentru facilitarea redactării solicitării şi a reclamaŃiei 

administrative, pune la dispoziŃie, gratuit, persoanelor interesate 

formulare-tip ale acestor acte ; 
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- în cazul solicitării verbale a informaŃiei publice, informaŃia este 

furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului 

să adreseze o cerere în scris. 

- Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a răspunsurilor 

compartimentelor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 1 privind 

modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

este prezent la toate intervenŃiile în mass-media a reprezentaŃiilor 

direcŃiei; 

- înregistrează şi arhivează toate apariŃiile în mass-media cu privire 

la instituŃie; 

- aducerea la cunoştinŃa a serviciilor din subordinea direcŃiei 

diferite articole sau emisiuni care le pot fi folositoare în 

desfăşurarea activităŃi; 

- aduce la cunoştinŃa conducerii şi serviciilor, articole apărute după 

intervenŃia acestora în mass-media; 

- organizează conferinŃe de presă; 

- organizează întâlniri priodice cu mass-media, în special presa 

scrisă; 

- realizează materiale de promovare sau prezentare (mape de 

prezentare, slide-uri, prezentări power point, filme) a serviciilor 

direcŃiei pentru delegaŃiile starine sau din Ńară; 

- actualizează informaŃiile site-ului, 

- întocmeşte buletinul informativ prevăzut de Leg.nr. 544/2001; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 
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- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

DIRECłIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI RESURSE UMANE 

 Art. 31. SERVICIUL JURIDIC, CONTENCIOS 

(locaŃia:Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat 

în subordonarea directă a Directorului General Adjunct Juridic, 

Contencios şi Resurse Umane) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

- asigură reprezentarea DGASPC Sector 1, pe baza delegaŃiei 

emise de către Directorul General în fata instanŃelor judecătoreşti, 

a birourilor notariale şi a altor instituŃii publice sau private; 

- Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

- organizează arhiva Serviciului; 

- apără interesele legitime ale instituŃiei prin redactarea cererilor în 

justiŃie, rapunsuri la adresele formulate de instanŃă, interogatorii; 

- promovează căile de atac prevăzute de lege; 

- verifică şi avizează pentru legalitate DispoziŃiile emise de 

Directorul General al DGASPC Sector 1; 

- verifică şi avizează pentru legalitate dosarele înaintate de către 

DGASPC Sector 1 Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1; 

- verifică şi avizează pentru legalitate dosarele întocmite de 

DirecŃia Prevenire pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat; 

- acordă consultanŃă şi consiliere de specialitate compartimentelor 

din cadrul DGASPC Sector 1; 

- Ńine evidenŃa Monitorului Oficial şi comunica compartimentelor din 

cadrul DGASPC Sector 1 actele normative publicate şi care au 

legătură cu activitatea DGASPC Sector 1; 
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- formulează, la solicitarea compartimentelor din cadrul DGASPC 

Sector 1 puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor normative 

în vigoare; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 32. SERVICIUL RESURSE UMANE APARAT 

PROPRIU (locaŃia: Bucureşti, Sector 1 B-dul Mareşal Al. Averescu 

nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Juridic, Contencios şi Resurse Umane) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

- gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea 

raportului de serviciu/contractului individual de munca din 

compartimentele ce formează aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 ; 

- respectă legislaŃia specifică domeniului de activitate şi legislaŃia 

conexa acestuia; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii specifice domeniului de 

activitate; 

- organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

performantelor profesionale individuale ; 

- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competentă şi conform prevederilor legale; 

- stabileşte salariul de bază în conformitate cu prevederile legale; 
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- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, 

concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaŃilor  şi 

a altor tipuri de concediu; 

- întocmeşte legitimaŃii de control şi ecusoane în baza dispoziŃiilor 

şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie a salariaŃilor 

care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi ecusoane; 

- asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la concurs a 

posturilor vacante din cadul instituŃiei, conform prevederilor legale; 

asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la 

nivelul instituŃiei şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în munca 

a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale 

comisiilor de examinare; 

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la 

nivelul instituŃiei pentru asigurarea promovării personalului în 

funcŃii/grade/trepte; 

- întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, 

suspendarea, încetarea raportului de serviciu/contractului 

individual de muncă pentru angajaŃii din cadrul aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- stabileşte şi actualizează conform prevederilor legale salariile de 

bază şi indemnizaŃiile de conducere pentru angajaŃii din aparatului 

propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- întocmeşte şi gestionează dosarele de personal/dosarele 

profesionale ale angajaŃilor din cadrul aparatului propriu al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- calculează vechimea în munca la momentul angajării şi stabileşte 

sporul de vechime; 
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- Ńine evidenŃa fiselor de post şi asigură gestiunea carnetelor de 

muncă pentru angajaŃii din cadrul aparatului propriu al DGASPC 

Sector 1; 

- solicita şi centralizează fişele de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale angajaŃilor din aparatul propriu; 

- eliberează, la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat, 

vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, 

sporuri de vechime, etc); 

- asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru 

limita de vârsta sau invaliditate pentru angajaŃii din cadrul 

aparatului propriu al D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- întocmeşte şi actualizează Registrul de Evidenta a 

SalariaŃilor/Registrul de Evidenta a FuncŃionarilor Publici; 

îndeplineşte orice alte lucrări prevăzute de legislaŃia muncii, la 

solicitarea şefului ierarhic superior sau a Directorului General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse 

umane; 

- elaborează planul anual de ocupare pentru funcŃiile publice; 

colaborează cu Serviciile Buget, ExecuŃie Bugetară şi Financiar în 

vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli furnizând datele 

necesare, şi a statelor de plată; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 
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Art. 33. SERVICIUL RESURSE UMANE CENTRE ŞI 

CĂMINE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu 

nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Juridic, Contencios şi Resurse Umane).  

- gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea 

contractului individual de munca din compartimentele aflate în 

gestiunea sa;  

- respectă legislaŃia specifică domeniului de activitate şi legislaŃia 

conexa acestuia; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii specifice domeniului de 

activitate; 

- organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

performantelor profesionale individuale ; 

- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competentă şi conform prevederilor legale; 

- stabileşte salariul de bază în conformitate cu prevederile legale; 

- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, 

concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaŃilor  şi 

a altor tipuri de concediu; 

- întocmeşte legitimaŃii de control şi ecusoane în baza dispoziŃiilor 

şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie a salariaŃilor 

care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi ecusoane; 

asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la concurs a 

posturilor vacante din cadul instituŃiei, conform prevederilor legale; 

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la 

nivelul instituŃiei şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă 

a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale 

comisiilor de examinare; 
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- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la 

nivelul instituŃiei pentru asigurarea promovării personalului în 

funcŃii/grade/trepte; 

- întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, 

suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru 

angajaŃii din evidenta serviciului; 

- stabileşte şi actualizează conform prevederilor legale salariile de 

bază şi indemnizaŃiile de conducere pentru angajaŃii din evidenta 

serviciului; 

- întocmeşte şi gestionează dosarele de personal ale angajaŃilor 

din evidentele serviciului; 

- calculează vechimea în munca la momentul angajării şi stabileşte 

sporul de vechime; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post şi asigură gestiunea carnetelor de 

muncă pentru angajaŃii din evidenŃa serviciului; 

- solicita şi centralizează fişele de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale angajaŃilor evidenta serviciului; 

- eliberează, la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat, 

vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare, 

sporuri de vechime, etc); 

- asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru 

limita de vârsta sau invaliditate pentru angajaŃii din evidenta 

serviciului; 

- întocmeşte şi actualizează Registrul de EvidenŃa a SalariaŃilor; 

- îndeplineşte orice alte lucrări prevăzute de legislaŃia muncii, la 

solicitarea şefului ierarhic superior sau a Directorului General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1 
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- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse 

umane; 

- colaborează cu Serviciile Buget, ExecuŃie Bugetară şi Financiar 

în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli furnizând 

datele necesare, şi a statelor de plată; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 34. SERVICIUL RESURSE UMANE ASISTENłI 

PERSONALI ŞI ASISTENłI MATERNALI PROFESIONIŞTI: 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Juridic, Contencios şi Resurse Umane) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

- gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea 

contractului individual de muncă pentru salariaŃi aflaŃi în evidenŃă 

serviciului;  

- respectă legislaŃia specifică domeniului de activitate şi legislaŃia 

conexă acestuia; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii specifice domeniului de 

activitate; 

- organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

performantelor profesionale individuale ; 

- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 
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competentă şi conform prevederilor legale; 

- stabileşte salariul de bază în conformitate cu prevederile legale; 

- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor fără salariu, 

concediilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului ale salariaŃilor  şi 

a altor tipuri de concediu; 

- întocmeşte legitimaŃii de control şi ecusoane în baza dispoziŃiilor 

şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie a salariaŃilor 

care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi ecusoane; 

- asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la concurs a 

posturilor vacante din cadul instituŃiei, conform prevederilor legale; 

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la 

nivelul instituŃiei şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în munca 

a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale 

comisiilor de examinare; 

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la 

nivelul instituŃiei pentru asigurarea promovării personalului în 

funcŃii/grade/trepte; 

- întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, 

suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru 

angajaŃii din evidenta serviciului; 

- stabileşte şi actualizează conform prevederilor legale salariile de 

bază şi indemnizaŃiile de conducere pentru angajaŃii din evidenta  

- întocmeşte şi gestionează dosarele de personal ale angajaŃilor 

din evidentele serviciului; 

- calculează vechimea în munca la momentul angajării şi stabileşte 

sporul de vechime; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post şi asigură gestiunea carnetelor de 

muncă pentru angajaŃii din evidenta serviciului; 
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- solicita şi centralizează fişele de evaluare a performantelor 

profesionale individuale ale angajaŃilor evidenta serviciului; 

- eliberează, la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat, 

vechimea în muncă, drepturile salariale (salarii de încadrare),  

- asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru 

limita de vârsta sau invaliditate pentru angajaŃii din evidenta 

serviciului; 

- întocmeşte şi actualizează Registrul de EvidenŃă a SalariaŃilor; 

- îndeplineşte orice alte lucrări prevăzute de legislaŃia muncii, la 

solicitarea şefului ierarhic superior sau a Directorului General al 

D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de resurse 

umane; 

- colaborează cu Serviciile Buget, ExecuŃie Bugetară şi Financiar 

în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli furnizând 

datele necesare, şi a statelor de plată; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

DIRECłIA ECONOMICĂ 

Art. 35. SERVICIUL CONTABILITATE (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct Economic) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii  principale: 
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- Organizează şi conduce contabilitatea instituŃiei potrivit Legii nr. 

82/1991 asigurând : 

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea 

informaŃiilor cu privire la situaŃia patrimoniala şi rezultatele obŃinute 

atât pentru necesităŃile proprii  cât şi în relaŃiile cu clienŃii, furnizorii, 

băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice sau juridice; 

- controlul operaŃiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de 

prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile 

furnizate; 

- respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor şi 

formularelor comune privind activitatea financiar – contabilă a 

normelor metodologice a Ministerului FinanŃelor, privind întocmirea 

şi utilizarea acestora; 

- Ńine evidenŃa contabilă primară pentru toate unităŃile din 

subordinea DGASPC; 

- întocmeşte şi verifică balanŃele de verificare  lunare; 

- întocmeşte şi verifică darea de seamă contabila, contul de 

execuŃie,anexe şi a raportului explicativ;  

- asigură respectarea normelor financiar -contabile în cazul utilizării 

de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca şi stocarea şi 

păstrarea datelor înregistrate în contabilitate; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector1; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de DispoziŃii ale 

Directorului în domeniul său de activitate împreună cu Biroul 

Buget, ExecuŃie Bugetară; 
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- întocmeşte raportări statistice specifice; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu serviciile de resort din 

cadrul Primăriei Sectorului 1,  DirecŃia Taxe şi Impozite Sector 1, 

Trezoreriei Sector 1, AdministraŃia Financiară Sector1; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 36. SERVICIUL FINANCIAR (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct Economic) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

- ridicare şi depunere de numerar; 

- ridicare şi depunere de documente de decontare bancară; 

- întocmeşte documentele de plată aferente cheltuielilor materiale 

şi servicii; 

- virează la bugetul local veniturile din fondurile cu destinaŃie 

specială; 

- întocmeşte raportări statistice specifice; 

- colaborează cu Serviciul Buget, ExecuŃie Bugetara pentru 

întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli; 

- analizează necesităŃile patrimoniale pe termen scurt şi în 

perspectivă; 

- efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienŃa cheltuirii fondurilor 
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băneşti; 

- urmăreşte încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor 

aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1; 

- asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de 

sisteme automate de preluare a datelor, ca şi stocarea şi păstrarea 

datelor înregistrate în contabilitate; 

- întocmeşte documentele necesare transferurilor de mijloace fixe; 

schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de resort 

din cadrul Primăriei Sectorului 1,Trezoreriei sector 1, Serviciilor 

Administrative Financiare Sector1; 

- efectuează lunar plăŃile pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice la 

domiciliu ; 

- întocmeşte şi transmite lunar taloanele, borderourile şi 

recalpitulatiile privind drepturile salariale ale asistenŃilor personali 

ai persoanelor cu handicap ; 

- verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului; 

- exercită controlul financiar preventiv asupra dosarelor de ajutoare 

sociale întocmite de Serviciul AsistenŃa Socială a Persoanei şi 

Familiei; 

- întocmeşte statele de plată curente pentru ajutoarele 

sociale,ajutoarele de urgenŃă şi indemnizaŃiile de naştere; 

- evidenŃiază restanŃele privind ajutoarele sociale, indemnizaŃiile de 

naştere şi ajutoarele de urgenŃă prin întocmirea fişelor şi a statelor 

de plată pentru acestea; 

- întocmeşte şi transmite situaŃia statistică privind aplicarea 

Leg.416/2001 şi a Leg.116/2002 la D.G.M.S.S.; 

- asigură plata drepturilor acordate persoanelor cu handicap; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 
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precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

 Art. 37. SERVICIUL SALARIZARE (locaŃia:Bucureşti, Sector 

1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă 

a Directorului General Adjunct Economic) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

- întocmeşte statele de plată a salariaŃilor şi a indemnizaŃiilor 

membrilor CPC şi C.E.M.P.H.A; 

- plata drepturilor de personal a indemnizaŃiilor pentru membrii 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului şi C.E.M.P.H.A; 

- întocmeşte fise de salarii; 

- operează reŃineri salariale conform legilor; 

- reŃine şi Ńine evidenŃa garanŃiilor materiale; 

- Ńine evidenŃa concediilor medicale ale salariaŃilor; 

- Ńine evidenŃa şi efectuează plata orelor suplimentare efectuate de 

către salariaŃii DGASPC Sector 1; 

- calculează diferenŃele salariale şi reŃine/plăteşte diferenŃele 

rezultate; 

- efectuează lunar plăŃile pentru asistenŃii personali ai persoanelor 

cu handicap grav ; 

- întocmeşte lunar centralizatoarele de salarii şi O.P.H.T. aferente 

drepturilor salariale ale asistenŃilor personali, precum şi ale 

angajaŃilor D.G.A.S.P.C ; 

- eliberează adeverinŃe solicitate de către salariaŃii instituŃiei pentru 
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diferite instituŃii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, 

împrumuturi, achiziŃionare bunuri în rate, compensaŃii căldură, etc. 

- întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaŃii statistice privind 

drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;  

- urmăreşte şi verifică garanŃiile gestionare materiale ; 

- întocmeşte actele adiŃionale pentru majorarea garanŃiilor 

gestionare materiale ori de câte ori este necesar ; 

- întocmeşte şi transmite semestrial la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1 declaraŃiile privind structura şi cheltuielile de personal 

ale D.G.A.S.P.C; 

- întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la 

Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J. a Transporturilor, 

a Municipiului Bucureşti) la AgenŃia Municipiului Bucureşti pentru 

Ocuparea ForŃei de Muncă a declaraŃiilor privind contribuŃiile la 

fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, 

ajutorului de şomaj, situaŃia privind impozitul aferent drepturilor 

salariale plătite; 

- întocmeşte fişele fiscale ale salariaŃilor; 

- întocmeşte documentaŃia privind acordarea premiilor, pe baza 

propunerilor compartimentelor din DGASPC Sector 1; 

- întocmeşte  documentaŃia  pentru acordarea premiului anual- al 

13-lea salariu, 

- completează cu actele necesare dosarele noilor angajaŃi privind 

efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii 

impozitului aferent drepturilor salariale lunare; 

- verifică lunar şoldurile conturilor de salarii din balanŃa de 

verificare; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 
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precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 38. SERVICIUL BUGET, EXECUłIE BUGETARĂ 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Economic) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- propune proiectul de buget şi a rectificării acestuia; conform 

surselor de finanŃare, 

- întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al instituŃiei în 

colaborare cu Serviciul Financiar şi Serviciul Contabilitate şi 

rectificarea acestuia; 

- efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienta cheltuirii fondurilor 

băneşti; 

- urmăreşte încadrarea cheltuielior bugetare în limitele creditelor 

aprobate de Consiliul Local Sector 1 , precum şi îndeplinirea 

atribuŃiunilor ce revin conform OrdonanŃei de urgenŃă nr. 45/2003 

privind finanŃele publice locale, Ordinul Ministrului FinanŃelor 

Publice nr. 1792/2002. 

- asigură deschiderea finanŃării prin întocmirea lunară a cererii de 

credite; 

- asigură respectarea normelor  financiar -contabile în cazul 

utilizării de sisteme automate de preluare a datelor ca şi stocarea 

şi păstrarea datelor înregistrate în serviciului; 
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- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sector 1, Trezoreriei Sector 1, Serviciilor 

Administrative Financiare Sector 1 ; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

DIRECłIA ACHIZIłII PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE 

Art. 39. SERVICIUL ASISTENTA JURIDICĂ ACHIZIłII 

PUBLICE, AVIZARE CONTRACTE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-

dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct AchiziŃii Publice, Avizare Contracte) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- întocmeşte documentaŃia de atribuire privind procedurile de 

achiziŃii publice organizate, de DGASPC Sector 1 şi o supune spre 

aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1; 

- iniŃiază procedurile de achiziŃie publică prin publicarea în SEAP a 

unui anunŃ sau invitaŃie de participare  

- asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate/comunicare pentru 

procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaŃiei de 

atribuire;  

- participă în comisia de evaluare a ofertelor; 

- întocmeşte procesele verbale de deschidere şi rapoartele de 

atribuire a contractelor de achiziŃie publică pe care le supune spre 

aprobare Directorului General al DGASPC Sector 1; 
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- comunică către ofertanŃii participanŃi  rezultatele procedurilor de 

achiziŃie publică;  

- asigură publicarea în SEAP a anunŃurilor de atribuire; 

- înregistrează contestaŃiile şi asigură formularea punctului de 

vedere şi comunicarea dosarului achiziŃiei publice Consiliului 

NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor;  

- asigura transmiterea rezultatului analizei contestaŃiilor tuturor 

factorilor în drept; 

- verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ 

primite spre avizare; 

- întocmeşte contractul de achiziŃie publică şi negocieaza clauzele 

legale contractuale ; 

- asigură încheierea contractelor de achiziŃie publică cu câştigătorii 

procedurilor de achiziŃii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări 

şi transmiterea lor pentru urmărire DirecŃiei AchiziŃii Publice, 

InvestiŃii; 

- asigură întocmirea dosarului achiziŃiei publice pentru fiecare 

contract atribuit şi Ńine evidenŃa acestora ; 

- întocmeşte trimestrial  raportul de achiziŃii publice şi-l transmite 

către ANRMAP; 

- transmite documentele constatatoare emise de către DirecŃia 

AchiziŃii Publice, InvestiŃii în temeiul dispoziŃiilor art. 36 indice 1 din 

HGR nr. 925/2006 către ANRMAP. 

- asigură coordonarea metodologica a Serviciului AchiziŃii Publice 

Directe şi Serviciului AchiziŃii Publice, Urmărire Contracte din 

cadrul DirecŃiei AchiziŃii Publice, Avizare Contracte. 
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Art. 40. SERVICIUL ACHIZIłII PUBLICE, URMĂRIRE 

CONTRACTE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. 

Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct AchiziŃii Publice, Avizare Contracte), îndeplineşte 

următoarele atribuŃii : 

- centralizează referatele întocmite de compartimentele/centrele 

din subordinea DGASPC Sector 1; 

- elaborează nota de estimare a valorii contractului; 

- întocmeşte caietul de sarcini care conŃine în mod obligatoriu 

specificaŃii tehnice reprezentând cerinŃe, prescripŃii, caracteristici 

de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare  

să fie descris în aşa maniera încât să corespundă necesitaŃilor 

autorităŃii contractante; 

- înaintează Serviciului AsistenŃă Juridică, AchiziŃii Publice, Avizare 

Contracte caietul de sarcini şi nota de estimare a valorii 

contractului în vederea alegerii şi demarării procedurii de achiziŃie 

publică;  

- participă la comisia de evaluare; 

- menŃine legătura între furnizorii /prestatorii de servicii şi 

centrele/serviciile din subordinea DGASPC S1, pentru o bună 

aprovizionare; 

- urmăreşte derularea contractele de achiziŃie publică cu excepŃia 

contractelor încheiate prin atribuire directă, pentru utilităŃi, furnizare 

pâine şi medicamente  şi a celor care nu fac obiectul OrdonanŃei 

de UrgenŃă nr 34/2006, de la semnare până la finalizare. Se 

urmăreşte respectarea clauzelor din contract privind cantitatea şi 

preŃul bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum şi 

respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare 
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contractant. De asemenea se verifică concordanŃă intre comanda, 

nota de recepŃie şi factura privind cantitatea, preŃul şi calculele 

aferente; 

- întocmeşte documentele constatatoare emise în temeiul 

dispoziŃiilor art. 36 indice 1 din HGR nr. 925/2006; 

- întocmeşte comenzi lunare şi zilnice către furnizori pe baza 

contractelor încheiate şi în   funcŃie de referatele din teritoriu; 

- întocmeşte propuneri de angajare a unei cheltuieli şi 

angajamentul bugetar aferent acestei cheltuieli, în limita creditelor 

de angajament  aprobate, în domeniul achiziŃiilor de bunuri  

specifice domeniului de activitate; 

- certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor şi avizelor  

emise de furnizori, întocmind ordonanŃările de plată pe care le 

transmite Serviciului Buget Execut Bugetară; 

- verifică borderourile de facturi emise de către Serviciul Financiar; 

- participă la elaborarea Programului anual de achiziŃii publice pe 

baza necesitaŃilor şi priorităŃilor comunicate de celelate 

compartimente din cadrul autorităŃii contractante alături de 

Serviciul AsistenŃă Juridică AchiziŃii Publice Avizare Contracte şi 

DirecŃia Economică; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului  General  

precum şi proiectele hotărârilor pe care  DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local  Sector 1, în domeniul său 

de activitate. 

Art. 41. SERVICIUL ACHIZIłII PUBLICE DIRECTE 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

AchiziŃii Publice, Avizare Contracte) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 
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- centralizează referatele întocmite de compartimentele/centrele 

din subordinea DGASPC Sector 1 şi întocmeşte nota de estimare 

conform dispoziŃiilor art. 19 din OUGR nr. 34/2006; 

- întocmeşte angajamente legale şi bugetare, propuneri de 

angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament 

aprobate, pentru achiziŃiile directe, utilităŃi, furnizare pâine şi 

medicamente, precum şi pentru contractele a căror atribuire este 

exceptată de la aplicarea  prevederilor  OUG nr. 34/2006; 

- iniŃiază lichidarea cheltuielilor angajate, prin asumarea 

responsabilităŃilor incluzând certificarea în privinŃa realităŃii, 

regularităŃii şi legalităŃii facturilor emise de furnizorii, din sfera de 

activitate a serviciului;  

- urmăreşte derularea contractelor încheiate, specifice domeniului 

de activitate şi întocmeşte documentele constatatoare emise în 

temeiul dispoziŃiilor art. 36 indice1 din HGR nr. 925/2006 

- întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziŃiile publice directe 

derulate în cadrul serviciului; 

- întocmeşte comenzi către furnizori în baza contractelor încheiate 

şi în funcŃie de referatele aprobate; 

- participă la comisia de evaluare; 

- gestionează banii scoşi prin casieria direcŃiei, pe baza referatelor 

de necesitate aprobate de conducere, prin achiziŃii de bunuri, 

direct din magazin; 

- evaluează furnizorii de servicii privind organizarea de tabere şi 

excursii pentru copiii aflaŃi în plasament, în funcŃie de condiŃii 

optime oferite şi încadrării în bugete aprobate şi monitorizează 

desfăşurarea acestora; 
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- reactualizează procedurile descrise în “Manualul CalităŃii” ISO 

9000/2001, în concordanŃă cu modificările ce intervin în activitatea 

serviciului, ca urmare a actelor normative noi; 

- elaborează dispoziŃiile ce reglementează activitatea serviciului, 

rapoartele şi situaŃiile informative privind activitatea serviciului; 

organizează şi controlează activitatea de arhivare a documentelor 

specifice serviciului; 

- îndeplineşte alte atribuŃii, potrivit dispoziŃiilor legale, primite spre 

soluŃionare de la şefii ierarhici superiori. 

 DIRECłIA ADMINISTRARE PATRIMONIU 

Art. 42. SERVICIUL ADMINISTRATIV (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct Administrare Patrimoniu) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- coordonează şi supraveghează efectuarea curăŃeniei în sediul 

central, pe baza unor programe zilnice de curăŃenie, pe timpi, 

sectoare de lucru şi îngrijitoare; 

- asigura funcŃionarea şi exploatarea în condiŃii optime a aparaturii 

din dotare (centrale telefonice, faxuri, telefoane, calculatoare, 

copiatoare, dotări din bucătarii/spălătorii, ascensoare etc.) prin 

menŃinerea legăturii cu prestatorii de servicii abilităŃi şi echipa 

tehnică operativa proprie direcŃiei; 

- coordonează şi supraveghează efectuarea activităŃii de 

salubritate, paza şi protecŃie, dezinsecŃie, ignifugare, întreŃinere 

clădiri şi spaŃii verzi; problemele le semnalează Serviciului AchiziŃii 

Publice Urmărire Contracte, Serviciului AsistenŃă Juridică AchiziŃii 

Publice Directe şi serviciului AsistenŃă Juridică AchiziŃii Publice, 

Avizare Contracte 
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- participă la recepŃia cantitativa şi calitativă a produselor 

achiziŃionate/ donate, prin magazia centrala; 

- elaborează dispoziŃiile ce reglementează activitatea serviciului, 

rapoartele şi situaŃiile informative privind activitatea serviciului; 

- organizează şi controlează activitatea de arhivare a 

documentelor specifice; 

- coordonează activitatea RSVTI. 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

 

COMPARTIMENT INFORMATICĂ are următoarele atribuŃii 

- asigură utilizarea, gestionarea împreună cu Biroul EvidenŃă 

Patrimoniu şi întreŃinerea curentă a reŃelelor de calculatoare ; 

- monitorizează funcŃionarea tehnicii de calcul în vederea asigurării 

necesarului de componente ,consumabile şi acordarea service-ului 

în timp util; 

- administrează, gestionează şi asigură asistenŃa tehnică pentru 

reŃeaua de calculatoare a D.G.A.S. P.C.Sector 1  pentru 

exploatarea raŃională a echipamentului informatic. 

Art. 43. SERVICIUL EVIDENTA PATRIMONIULUI (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct Administrare 

Patrimoniu) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 
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- asigură gestiunea patrimoniului D.G.A.S.P.C Sector 1: clădirile, 

mobilierul şi furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul din 

centrele de plasament şi centrele de protecŃie a persoanelor 

vârstnice ; 

- organizează activitatea de preluare a patrimoniului instituŃiilor  

reorganizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- organizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare a 

bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniu D.G.A.S.P.C Sector 1 ; 

- Ńine evidenŃa fizică şi gestionează mijloacele fixe şi obiecte de 

inventar din patrimoniul unităŃii ; 

- întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în 

vederea achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

- face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de 

inventar uzate fizic sau moral ; 

- inventariază în mod periodic patrimoniul D.G.A.S. P.C. Sector 1 ; 

participă la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale 

D.G.A.S. P.C. Sector 1. 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 44. BIROUL OBIECTE DE INVENTAR (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Şefului Serviciului Evidenta Patrimoniu)  

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale :  
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- participă la activitatea de preluare a patrimoniului instituŃiilor 

reorganizate în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

- participă la organizarea şi supravegherea modul de întrebuinŃare 

a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniu D.G.A.S.P.C. 

Sector 1 ; 

- Ńine evidenŃa fizică şi gestionează obiectele de inventar din 

patrimoniul unităŃii ; 

- întocmeşte necesarul de şi obiecte de inventar în vederea 

achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

- face propuneri pentru casarea obiectelor de inventar uzate fizic 

sau moral ; 

- participă la inventarierea, în mod periodic patrimoniul 

D.G.A.S.P.C Sector 1 ; 

- participă la un schimb permanent de date cu celelalte servicii ale 

D.G.A.S.P.C Sector 1. 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 45. SERVICIUL TEHNIC ŞI AUTO (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu, aflat în subordonarea directă 

a Directorului General Adjunct Administrare Patrimoniu)   

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- intervine cu promptitudine în rezolvarea situaŃiilor de avarii din 

sistem precum şi a reparaŃiilor curente a utilajelor şi instalaŃiilor, 
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prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  

întreŃinere, instalatori, electricieni, tâmplari, zidari , zugravi,  în 

colaborare directă cu personalul muncitor din fiecare centru; 

- stabileşte în conformitate cu documentaŃia tehnica a instalaŃiilor, 

utilajelor şi maşinilor, revizii tehnice obligatorii şi reparaŃii 

planificate, 

- realizează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

urmărirea tehnica a clădirilor, 

- realizează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

urmărirea comportării în timp a construcŃiilor aflate în administrare 

sau în patrimoniu, 

- întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

documentaŃia necesară privind urmărirea comportării în timp a 

construcŃiilor aflate în administrare sau în patrimoniu,  

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 46. BIROUL AUTO (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu, aflat în subordonarea directă a Şefului 

Serviciului Tehnic şi Auto) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

- asigură bună exploatare a parcului auto conform legislaŃiei în 

vigoare; 
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- face propuneri pentru aprovizionarea unităŃii cu carburanŃi, 

lubrifianŃi şi piese de schimb necesare funcŃionării autovehiculelor 

din dotare; 

- se ocupă de întreŃinerea şi buna funcŃionare a parcului auto; 

- asigură gestionarea şi verificarea tehnică a parcului auto; 

- asigură modul de completare a foilor de parcurs în vederea 

exploatării în condiŃii de legalitate a parcului auto; 

- primeşte foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedentă; 

calculează foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele 

înscrise în acestea: nr.km efectuaŃi, verifică semnăturile de 

efectuare a acestor curse; 

- calculează consumul mediul zilnic de combustibil al 

autovehiculelor; 

- întocmeşte şi calculează F.A.Z -urile autovehiculelor; 

- întocmeşte şi Ńine evidenŃa rulajului anvelopelor din dotarea 

autovehiculelor; 

- urmăreşte şi Ńine evidenŃa anunŃând în timp util efectuarea 

reviziei tehnice a autovehiculului; 

- întocmeşte lucrările de decontare a consumurilor lunare de 

carburanŃi şi lubrifianŃi pentru autovehiculele din dotarea unităŃii; 

urmăreşte plata obligaŃiilor unităŃii către stat pentru autovehiculele 

din dotare: asigurări auto, taxa de transport pentru drumuri, 

impozite etc. 

- urmăreşte că schimbul de ulei al autovehiculului să se facă la 

timp respectându-se prevederile legale în acest sens; 

- face propuneri pentru achiziŃionarea de piese de schimb şi 

accesorii necesare reparaŃiilor curente ale autovehiculelor atunci 

când este cazul şi certifică necesitatea acestora; 
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- eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil 

a autovehiculelor şi Ńine evidenŃa acestora urmărind ca stocurile de 

combustibil existente pe autovehicul să nu depăşească 

capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora; 

- urmăreşte încadrarea în cotele de consum de carburant alocate 

lunar unităŃii urmărind ca acestea să nu fie depăşite; 

- transporta marfa şi persoane din cadrul instituŃiei, în interesul 

instituŃiei; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

 DIRECłIA PREVENIRE 

 Art. 47. SERVICIUL VENIT MINIM GARANTAT (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct Prevenire) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale :  

- respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 

- asigură efectuarea  evaluărilor iniŃiale a cazurilor ; 

- asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de 

drepturile stabilite prin Legea 416 / 2001; 

- asigură instrumentarea dosarelor de venit minim garantat; 

- asigură întocmirea fişelor de calcul pentru dosarele aflate în plată 

de venit minim garantat; 
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- asigură pregătirea şi întocmirea documentaŃiei pentru stabilirea, 

modificarea, suspendarea, respingerea şi încetarea ajutorului 

social, în termenul legal după consultarea managerului de caz; 

- asigură acordarea ajutorului social în bani, în natură sau prin 

plata unor cheltuieli de întreŃinere şi încălzire a locuinŃei, la 

preŃurile şi tarifele stabilite prin lege, în acord cu managerul de caz 

şi echipa pluridisciplinara pe care le supune spre avizare 

Directorului General; 

- asigură aducerea la cunoştinŃa beneficiarilor a dispoziŃiilor 

Primarului privind stabilirea, modificarea, suspendarea, 

respingerea şi încetarea ajutorului social, în termenul legal; 

asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni de interes local pe 

care trebuie să le presteze beneficiarii de venit minim garantat şi îl 

supune spre aprobare Primarului ; 

- asigură întocmirea lunară a borderourilor cu coduri numerice 

personale în vederea achitării asigurărilor de sănătate pentru 

asistaŃii social ; 

- asigură întocmirea, trimestriala sau la termenele prevăzute de 

actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind 

situaŃia prestaŃiilor sociale acordate (în bani şi natură) şi numărul 

de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- asigură întreŃinerea şi actualizarea bazei de date cu beneficiarii 

de venit minim garantat ; 
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- comunică lunar Serv.Monitorizare informaŃiile necesare întocmirii 

bazei de date ; 

- are atribuŃii de arhivare şi secretariat ; 

- monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului; 

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C. sector 1, în rezolvarea 

cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa pluridisciplinară ; 

- respectă şi promovează prevederile Cartei O.N.U. privind 

drepturile omului şi drepturile copilului ; 

- are responsabilitatea de a informa persoana/familia în legătură cu 

drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a 

drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale ; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 48. SERVICIUL PREVENIRE MARGINALIZARE 

SOCIALĂ ŞI INTEGRARE SOCIALĂ (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct Prevenire) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii :  

- depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele aflate 

în situaŃii de criza prin autosezizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de familie, 

poliŃie, parohii, administraŃii de bloc  etc.);  
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- asigură identificarea persoanelor şi familiilor aflate în situaŃii de 

risc, în vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu scopul de a 

preveni situaŃiile de criză;  

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinara ; 

- respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 

- orientează / acompaniază pentru consilierea juridică / psihologică 

/medicală a beneficiarilor ; 

- propune şi aplică măsuri de urgenŃă în vederea înlăturării situaŃiei 

de criza a persoanei/familiei; 

- asigură consilierea persoanelor cu scopul de a beneficia de 

drepturile stabilite prin Leg. 416/2001 şi Leg.116/2002; 

- asigură aducerea la cunoştinŃa beneficiarilor dispoziŃiile 

Primarului, în termenul legal; 

- asigură întocmirea, trimestriala sau la termenele prevăzute de 

actele normative în vigoare, rapoartele de specialitate privind 

situaŃia prestaŃiilor sociale acordate ( în bani şi natură ) şi numărul 

de beneficiari şi înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- asigură întocmirea împreună cu potenŃialii beneficiari de servicii 

sociale a planului de servicii şi punerea în practică a acestuia prin 

semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul ; 

- asigură consilierea socială a următoarelor categorii de 

beneficiari : 

  - persoana/familia aflată în risc de marginalizare ; 

  - familia cu copii aflată în risc de marginalizare ; 

  - familia cu membrii bolnavi cronici/boli incurabile ;  
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- iniŃiază/promovează şi implementează programe cu caracter 

social şi comunitar; 

- identifică tipuri de acŃiuni comunitare cu scopul prevenirii 

marginalizării sociale a persoanelor beneficiare de servicii sociale; 

- elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru prevenirea 

marginalizării persoanei/familiei; 

- orientează beneficiarii de servicii sociale către cabinetele de 

planning familial; 

- acordă suport financiar şi/sau material pentru depăşirea situaŃiei 

de criză; 

- identificarea şi iniŃierea de parteneriate cu societatea civilă (ONG-

uri, sponsori), pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul atingerii 

obiectivelor/atributelor serviciului; 

- respectă şi promovează Carta O.N.U. privind drepturile omului şi 

drepturile copilului ; 

- are responsabilitatea de a informa persoana/familia în legătură cu 

drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a 

drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale ; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

- asigură ducerea  la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local al 

Sectorului 1 privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială 

stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru 

prevenirea excluziunii sociale; 

- monitorizează cazurile aflate în evidenŃa serviciului; 

- iniŃiază şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 

1 în vederea identificării de locuri de muncă corespunzătoare 

calificării beneficiarilor de servicii sociale cu risc de marginalizare ; 
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- colaborează cu instituŃiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare ; 

- iniŃiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind 

reducerea analfabetismului ; 

- colaborează cu instituŃiile de învăŃământ pentru accesul 

copiilor/adulŃilor fără discriminare la procesul de educaŃie ;  

- are atribuŃii de arhivare şi secretariat; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 49. SERVICIUL RELAłII INTERCONFESIONALE 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Prevenire)  îndeplineşte următoarele atribuŃii principale : 

- mediază activităŃile cu caracter social, iniŃiate pentru membrii 

comunităŃilor religioase recunoscute în România , existente în 

Sectorul 1; 

- crează baza de date cu privire la comunităŃilor religioase 

recunoscute în România , existente în Sectorul 1; 

- identifică şi apoi monitorizează familiile aparŃinând comunităŃilor  

religioase din sectorul 1 care au probleme deosebite , generate de 

venituri reduse , număr mare de copii , bolnavi cronici înregistraŃi, 

persoane cu handicap şi cooperează  cu lăcaşurile de cult 

respective în vederea sprijinirii acestora;   
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- iniŃiază şi/sau sprijină metodologic şi financiar, organizarea de 

întâlniri , seminarii evenimente cu caracter interconfesional; 

iniŃiază şi promovează activităŃi de prevenire a tensiunilor 

interconfesionale la nivelul Sectorului 1; 

- colaborează cu serviciile proprii ale DGASPC Setor 1 , în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând echipa multidisciplinară; 

respectă şi promovează standardele minime obligatorii privind 

managementul de caz, promovând implicarea activă a 

comunităŃilor religioase în soluŃionarea cazurilor sociale; 

- IniŃiază, promovează şi/sau implementează programe/proiecte cu 

character social şi comunitar , privind comunităŃile religioase; 

 facilitează colaborarea între comunităŃile religioase şi  instituŃiile 

autorităŃilor publice; 

- identifică şi încheie prin DGASPC  Sector 1, parteneriate cu 

societatea civilă - Biserici, Case de rugăciuni , alte lăcaşe de cult, 

ONG-uri, sponsori – pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul 

atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuŃiilor biroului. 

Art. 50. BIROUL RELAłII INTERETNICE (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct Prevenire)  

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale : 

- mediază activităŃile cu caracter social iniŃiate pentru membrii 

comunităŃii aparŃinând diverselor minorităŃi din sectorul 1 ; 

- are responsabilitatea de a dezvolta o bază de date cu privire la 

problemele membrilor comunităŃii aparŃinând minorităŃilor din 

sectorul 1 ; 

- monitorizează familiile aparŃinând minorităŃilor din sectorul 1 care 

au probleme deosebite : venituri foarte mici, număr mare de copii, 

bolnavi cronici înregistraŃi ; 
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- are responsabilitatea de a consilia membrii comunităŃii aparŃinând 

minorităŃilor în redactarea corectă a cererilor şi a documentelor 

necesare pentru obŃinerea drepturilor legale ; 

- iniŃiază şi promovează activităŃi de prevenire a tensiunilor 

interetnice colaborând cu forŃele de ordine publică şi alŃi factori 

responsabili ; 

- iniŃiază întâlniri cu asociaŃiile şi organizaŃiile reprezentative din 

sector în vederea îmbunătăŃirii relaŃiilor interetnice din teritoriu şi 

prevenirea unor tensiuni ;  

- depistează, evaluează şi monitorizează familiile/persoanele aflate 

în situaŃii de criza prin autosezizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali (primărie, dispensare/spitale, medici de familie, 

poliŃie, parohii, administraŃii de bloc  etc.);  

- identificarea persoanele şi familiile aflate în situaŃii de risc, în 

vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu scopul de a preveni 

situaŃiile de criză; 

- evaluează psihosocial potenŃialii beneficiari de servicii sociale 

(persoane/familii aflate în situaŃie de criza aparŃinând 

minorităŃilor) ;  

- asigură întocmirea împreună cu potenŃialii beneficiari de servicii 

sociale a planului de servicii şi punerea în practică a acestuia prin 

semnarea prealabilă a contractului cu beneficiarul ; 

- colaborează cu serviciile proprii D.G.A.S.P.C.sector 1, în 

rezolvarea cazurilor sociale, promovând lucrul în echipa 

pluridisciplinară; 

- respectă şi promovează standardul minim obligatoriu privind 

managementul de caz ; 
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- orientează / acompaniază pentru consilierea juridică / psihologică 

/ medicală a beneficiarilor ; 

- orientează beneficiarii de servicii sociale către cabinetele de 

planning familial; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

- colaborează cu serviciul monitorizare privind baza de date ; 

- iniŃiază şi derulează proiecte de colaborare cu A.L.O.F.M. sector 

1 în vederea identificării de locuri de număr corespunzătoare 

calificării beneficiarilor de servicii sociale cu risc de 

discriminare/marginalizare ; 

- colaborează cu instituŃiile medicale pentru accesul 

persoanei/familiei la servicii medicale fără discriminare ; 

- iniŃiază şi derulează parteneriate cu societatea civilă privind 

reducerea analfabetismului ; 

- colaborează cu instituŃiile de învăŃământ pentru accesul 

copiilor/adulŃilor fără discriminare la procesul de educaŃie ; 

- iniŃiază/promovează şi implementează programe cu caracter 

social şi comunitar privind minorităŃile;  

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 
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Art. 51. BIROUL SECRETARIAT COMISIE PREVENIRE  

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17), 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Prevenire) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- întocmeşte proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor înaintate 

de responsabilii de caz  îl înaintează membrilor; 

- asigură convocarea membrilor Comisiei Prevenire ; 

- pregăteşte dosarele înaintate de responsabilii de caz  pentru 

şedinŃa Comisiei Prevenire; 

- asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinŃei,  dezbaterile 

ce au loc în şedinŃa Comisiei Prevenire , a hotărârilor adoptate şi 

modul în care au fost adoptate;  

- Ńine registrul special de procese-verbale ale Comisiei Prevenire ; 

aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei Prevenire; 

organizează şi tine la zi arhiva Comisiei Prevenire  

- asigură gestionarea eficientă a dosarelor predate în vederea 

obŃinerii semnăturilor  ; 

- asigură informarea internă a personalului DirecŃiei Prevenire ; 

- Ńine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea 

cererilor solicitanŃilor şi a răspunsurilor compartimentelor D.P. 

privind modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- crează baza de date informatizata  a D.P şi o gestionează 

eficient ; 

- asigură evidenŃa, inventarierea, păstrarea şi folosirea 

documentelor pe care le deŃine ; 
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- se ocupă de expedierea corespondenŃei către persoanele / 

instituŃiile care s-au adresat D.P. în scris ; 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

Art. 52. BIROUL PREVENIRE MARGINALIZARE 

SOCIALĂ A TINERILOR (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17), aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct Prevenire) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

- depistarea, evaluearea şi monitorizarea tinerilor din comunitate 

aflaŃi în situaŃii de criză prin autosesizare sau prin intermediul 

partenerilor sociali . 

- identificarea tinerilor aflaŃi în situaŃii de risc în vederea realizării 

de acŃiuni şi aplicării măsurilor preventive necesare depăşirii 

situaŃiei de criză. 

- prevenirea şi combaterea comportamentelor antisociale şi / sau 

amorale în rândul tinerilor . 

- prevenirea asocierii tinerilor  în grupuri cu activităŃi deviante gen 

”găşti de cartier” şi identificarea unor alternative viabile în vederea 

responsabilizării tinerilor şi revigorării spiritului civic . 

- stimularea şi promovarea voluntariatului în rândul tinerilor; 

- prevenirea abandonului şcolar în rândul tinerilor. Cooperarea cu 

instituŃiile/ asociaŃiile  implicate la nivel local/central în procesul 

educaŃional în vederea aplicării măsurilor necesare integrării 

şcolare a tinerilor analfabeŃi, continuării studiilor pentru cei care au 

absolvit ciclul şcolar obligatoriu; 

- identificarea şi gestionarea măsurilor privind stimularea 

procesului de integrare/reintegrare în muncă a tinerilor  
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- promovarea parteneriatului cu autorităŃile, asociaŃiile şi firmele 

specializate în orientare profesională şi dezvoltarea carierei; 

- orientare şi acompaniere în vederea obŃinerii unor drepturi; 

- propunerea şi aplicarea măsurilor specifice de înlăturare a 

situaŃiilor de criză imediată, pentru tinerii,  cetăŃeni ai Sectorului 1;  

- cooperarea cu instituŃiile/compartimentele specializate care se 

adresează  tinerilor afectaŃi de diverse forme de dependenŃă; 

- colaborarea cu serviciile  DGASPC Sector 1 în rezolvarea 

cazurilor sociale ce implică tinerii , promovarea lucrului într-o 

echipă pluridisciplinară; 

- promovarea dialogului dintre generaŃii atât la nivelul familiei cât şi 

al comunităŃii, medierea situaŃiilor de criză în relaŃia tânăr – familie, 

tânăr comunitate; 

- identificarea şi elaborarea unor parteneriate cu societate civilă  - 

ONG-uri, sponsori – pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul 

atingerii obiectivelor şi asigurării realizării atribuŃiilor biroului; 

- elaborarea şi/sau aplicarea setului de instrumente necesare 

evaluării psiho-sociale a tânărului; 

- promovarea şi sprijinirea liberei asocieri a tinerilor în structuri 

formale şi informale; 

- promovarea şi gestionarea la nivel local a unor campanii de 

informare a tinerilor asupra problemelor sociale şi a mijloacelor de 

rezolvare a acestora precum şi participarea în sistem integrat la 

campanii naŃionale şi transnaŃionale; 

- promovarea unui echilibru între valorile tradiŃionale şi tendinŃele  

ce influenŃează viaŃa socială a tinerilor; 

- susŃinerea  tinerilor cu aptitudini deosebite; 
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- fundamentarea şi întocmirea proiectelor de dispoziŃie ale 

Directorului General şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC 

Sector 1 le supune spre aprobare Consiliului Local în domeniul său 

de activitate;  

- elaborarea şi administrarea  unor proceduri specifice de lucru.        

Prin sintagma tineri în dificultate se înŃelege persoana necăsătorită, 

cu vârstă cuprinsă între 18-35 ani care are domiciliul/reşedinŃa pe 

raza sectorului 1, aflată în situaŃie de risc de marginalizare socială 

sau marginalizată socială şi care nu beneficiază de programele 

destinate tinerilor ce provin din centrele de copii. 

Art. 53. BIROUL PREVENIREA VIOLENłEI ÎN FAMILIE 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17), 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

Prevenire) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- depistează, evaluează şi monitorizează  familiile în care sunt 

prezente manifestări cu caracter violent, prin autosesizare sau prin 

intermediul partenerilor sociali; 

- evaluează din punct de vedere psihosocial atât victimele cât şi 

agresorii; 

- exercită atribuŃii de consiliere telefonică prin înfiinŃarea unui 

serviciu hotline pentru semnalarea cazurilor de violenŃă în familie; 

- consiliază  psihologic şi social victimele violenŃei în familie şi 

agresorii şi formează grupuri de suport pentru victime ; 

- orientează şi acompaniază victimele violenŃei în familie  pentru 

obŃinerea drepturilor legale; 

- orientează / acompaniază victimele violenŃei în familie pentru 

consiliere juridică şi medicală şi asigură accesul victimelor la asfel 

de servicii; 
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- acordă suport material şi/sau financiar pentru depăşirea situaŃiilor 

de criză generate  de violenŃă în familie; 

- oferă servicii sociale victimelor violenŃei în familie în  

Aşezământul “Patriarh Iustinian Marina” conform HCL Sectorul 1 

nr. 85/27 03 2008 şi a convenŃiei nr. 35666/31 07 2008 încheiate în 

baza acestei hotărâri ; 

- propune Consiliului Local stabilirea unor măsuri necesare 

înlăturării situaŃiilor de criză imediată; 

- identifică resurse financiare suplimentare pentru realizarea 

obiectivelor biroului; 

- întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea desfăşurată; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor de violenŃă în 

familie aflate în atenŃia biroului; 

- colaborează cu serviciile proprii DGASPC Sector 1 în rezolvarea 

cazurilor de violenŃă în familie promovând echipa pluridisciplinară; 

- colaborează cu alte instituŃii  în vederea armonizării legislaŃiei în 

domeniu; 

- elaborează proceduri specifice de lucru a cazurilor de violenŃă în 

familie şi diseminează informaŃiile tuturor actorilor sociali implicaŃi; 

- crează o reŃea de relaŃii cu  specialişti în domeniu şi construieşte 

o bază de date cu aceştia în vederea realizării unei mai uşoare 

colaborări; 

- monitorizează cazurile de violenŃă în familie aflate în atenŃia 

biroului; 

- previne violenŃa în familie prin campanii de informare în 

comunitate, presă şi şcoală ; 

- erulează în şcoli şi licee programe de educaŃie civică şi educaŃie 

comunitară; 
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- iniŃiază şi implementează programe de prevenire a violenŃei în 

familie împreună cu alŃi actori sociali implicaŃi; 

- elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru înfiinŃarea de 

centre de resurse pentru victimele violenŃei în familie; 

- se implică şi colaboreză în programe comune cu ONG-urile 

partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii victimelor 

violenŃei în familie; 

- identifică şi iniŃiază parteneriate cu societatea civilă (ONG-uri, 

sponsori) pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul atingerii 

obiectivelor biroului;  

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Prin sintagma “victime ale violenŃei familiale” se înŃelege victima 

persoană adultă , domiciliată sau rezidentă în Sectorul 1, căreia 

ceilalŃi membri ai familiei i-au provocat   o suferinŃă fizică, psihică, 

sexuală sau un prejudiciu material, sau a fost  împiedicată  de a-şi 

exercita drepturile şi libertăŃile fundamentale. 

 DIRECłIA PROTECłIA PERSOANA ŞI FAMILIE 

 Art. 54. SERVICIULCONSILIERE PERSOANE 

VARSTNICE-«CLUBUL SENIORILOR» (locaŃia: Bucureşti, Sector 

1, str. Ion Slatineanu nr.16, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 



 330

- oferă servicii de divertisment pentru persoanele vârstnice din 

sectorul 1; 

- facilitează accesul la informaŃii pe teme culturale, de sănătate 

sau alte teme de interes pentru vârstnici; 

- facilitează reintegrarea şi reactivare socială a persoanelor 

vârstnice cu tendinŃă de autoizolare; 

- consiliere socială şi psihologică individuală şi de grup; 

- sprijin material acordat vârstnicilor săraci prin intermediul 

grupelor de voluntari vârstnici; 

- sprijin moral acordat prin intermediul grupelor de voluntari 

vârstnici  

- activităŃi de club; 

- organizarea unor întâlniri ale vârstnicilor din sector cu diverşi 

specialişti din domeniile de interes pentru aceştia; 

- organizarea unor expoziŃii cu vânzare conŃinând exponate 

realizate de vârstnici, în scopul ajutorării lor; 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 55. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A 

PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 
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directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi 

Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- evaluează persoanele cu handicap şi propune Comisiei de 

Evaluare Persoane Adulte cu Handicap măsuri de protecŃie 

(găzduirea în centre de protecŃie aflate în subordonarea 

metodologică a A.N.P.H.; 

- sprijină comunitatea pentru internarea nevoluntară a persoanelor 

cu tulburări grave de sănătate mentală care reprezintă un pericol 

pentru ele însele şi pentru aceasta; 

- realizează activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile 

persoanelor cu handicap; 

- realizează activităŃi şi servicii de consiliere pentru persoanele cu 

handicap şi familiile acestora ; 

- iniŃiază măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare în 

domeniul problematicii persoanelor cu handicap ;  

- întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul de 

beneficiari şi acŃiunile de protecŃie specială întreprinse pentru 

aceştia pe care le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / 

Consiliului Local al Sectorului 1 ; 

- propune proiecte comune de colaborare cu ONG-uri care se 

ocupă de protecŃia specială a persoanelor cu handicap, în vederea 

diversificării şi dezvoltării serviciilor de asistenŃă socială şi socio-

medicală ; 

- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- stabileşte împreună cu beneficiarii (pesoanele adulte cu handicap 
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accentuat şi mediu) planul  individualizat de servicii, monitorizează, 

evaluează şi pune în practică  acest plan prin semnarea prealabilă 

a contractului cu beneficiarul; 

- realizează evaluările medicale conform criteriilor pentru 

persoanele cu handicap; 

- realizează evaluările sociale pentru persoanele cu handicap; 

- realizează evaluările psihologice pentru persoanele cu handicap; 

- realizează evaluările privind orientarea şcolară şi vocaŃională a 

persoanelor cu handicap; 

- realizează evaluarea nivelului de instruire; 

- vizează şi ia la cunoştinŃa planul individualizat de servicii; 

propune comisiei de evaluare  programul de recuperare şi 

integrare; 

- aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- asigură consiliere psihologică pentru persanele adulte din 

centrele rezidenŃiale; 

- consiliere în situaŃii de criză; 

- consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserŃiei 

sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităŃii 

faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi; 

- promovarea sănătăŃii: 

Servicii de consiliere profesională : 

- identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor; 

- informaŃii privind piaŃa muncii; 

- recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi 

reconversie profesională; 

- consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecŃie; 
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- consiliere şi suport postangajare. 

secretariat şi arhivă ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S. P.C. Sector 

1 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 56. BIROUL PRESTAłII ŞI FACILITĂłII (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- realizează activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile 

persoanelor cu handicap; 

- instrumentează dosarele persoanelor cu handicap accentuat şi 

grav în vederea obŃinerii indemnizaŃiei lunare; 

- propune acordarea, în urma instrumentării dosarelor persoanelor 

cu handicap grav, accentuat şi mediu a bugetului complementar 
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acordat în baza legii (scutire de la plata abonamentului Radio-TV, 

RomTelecom, S.C. Electrică, bilete CFR, etc); 

- acordă  gratuitatea transportului urban de suprafaŃă şi cu metroul 

şi interurban persoanelor cu handicap grav şi accentuat precum şi 

însoŃitorilor sau asistenŃilor personali ai acestora (abonament 

RATB, cartela metrou, bilete CFR, etc); 

- propune acordarea alocaŃiei de stat pentru copii cu handicap 

grav, accentuat, mediu sau uşor conform legislaŃiei în vigoare  

indexată cu 100%; 

- instrumentează dosarele copiilor cu H.I.V./SIDA în vederea 

obŃinerii alocaŃiei lunară de hrană, calculată pe baza alocaŃiei 

zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităŃile 

sanitare publice. 

- monitorizează prestaŃiile acordate şi cazurile aflate în evidenŃă 

conform legislaŃiei în vigoare; 

- eliberează adeverinŃe care să ateste starea prezentă a 

persoanelor aflate în evidenŃa biroului; 

- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- secretariat şi arhivă ; 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor biroului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 
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supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

 Art. 57. CENTRUL de ZI  „UN PAS ÎMPREUNĂ” (locaŃie: 

Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 74, aflat în 

subordonarea directă a Şefului Serviciului Evaluare Complexă a 

Persoanelor Adulte cu Handicap) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

 De serviciile oferite în cadrul Centrului Social sector 1 poate 

beneficia orice persoană cu probleme de sănătate mintală, orice 

persoană adultă care se confruntă cu probleme temporare de 

adaptare şi comunicare, familiile persoanelor cu probleme de 

sănătate mintală.  

- consiliere şi informare; 

- recuperare, reabilitare şi reinserŃie socială; 

- consultanŃa juridică; 

- consilire privind managementul bolii psihice; 

- informare şi instruire; 

- consiliere psihiatrică. 

- servicii de reprezentare socială (advocacy). 

 În cadrul serviciilor de recuperare, reabilitare şi reinserŃie 

socială se asigura: 

- activităŃi de zi recreative; 

- activităŃi creative; 

- activităŃi lucrative; 

- dezvoltarea abilitaŃilor de comunicare şi auto-reprezentare; 
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- activităŃi educative (lb. engleza, cenaclu literar, info grup, 

meloterapie, vizite la muzeu, teatru, cinema). 

Art. 58. SERVICIUL FAMILIAL PERSOANE CU 

HANDICAP GRAV (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. 

Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

- realizează activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile 

persoanelor cu handicap; 

- efectuează anchete sociale la domiciliul viitorului asistent 

personal în vederea încheierii contractelor de muncă pentru 

asistenŃii personali ai persoanelor cu handicap grav ( gradul I de 

handicap) ; 

- efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap 

grav, pentru monitorizarea activităŃii prestate de către asistenŃii 

personali, periodic ; 

- întocmeşte trimestrial  rapoarte de specialitate privind numărul 

peroanelor îngrijite şi supravegheate prin asistent personal pe care 

le înaintează spre analiză şi aprobare Primarului / Consiliului Local 

al Sectorului 1 ; 

- urmăreşte îndeplinirea programul individual de reabilitare şi 

integrare socială stabilit de către Comisia de Expertiză Medicală 

pentru persoana cu handicap grav şi în baza acestuia stabileşte 

planul individualizat de servicii; 

- stabileşte împreună cu beneficiarii (persoanele adulte cu 

handicap grav) planul  individualizat de servicii, monitorizează, 

evaluează şi pune în practică  acest plan prin semnarea prealabilă 

a contractului cu beneficiarul; 
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- ia la cunoştinŃa opŃiunea persoanei cu handicap de a beneficia de 

asistent personal sau indemnizaŃie lunară şi garantează 

respectarea acesteia în baza căreia propune acordarea dreptului şi 

- întocmeşte dispoziŃiile pe care le supune spre aprobare 

Directorului General al D.G.A.S.P.C.   Sector 1 ; 

- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- aduce la cunoştinŃa beneficiarilor DispoziŃiile Primarului şi 

Directorului General, în termenul legal; 

- organizează cursuri de perfecŃionare a pregătirii profesionale a 

asistenŃilor personali ; 

- monitorizează îndeplinirea de către asistenŃi personali a 

obligaŃiilor ce le revin conform legislaŃiei în vigoare şi contractului 

încheiat.  

- secretariat şi arhivă ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 59. BIROUL COMISIEI DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ 

PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ADULTE (locaŃia: 
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Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului general Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii : 

- pregăteşte dosarele privind încadrarea într-o grad de handicap şi 

a măsurilor de protecŃie ce se impun în baza propunerii înaintate 

de către S.E.C. ; 

- verifică şi înaintează dosarele C.E.M.P.H.A. ; 

- redactează şi completează certificatele de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială ; 

- înaintează, în vederea semnării, certificatele de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială ; 

- Ńine evidenŃa cazurilor prin Registrele speciale din cadrul 

Biroului ; 

- comunică certficatele de încadrare într-o categorie de persoane 

cu handicap care necesită protecŃie specială ; 

- monitorizează cazurile aflate în evidenŃă Biroului; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

Art. 60. SERVICIUL ALOCAłII ŞI INDEMNIZAłII (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele principale atribuŃii :  

- primirea şi instrumentarea dosarelor de alocaŃii de stat conform 

Legii 61 /1993 privind alocaŃia de stat pentru copii; 

- întocmirea borderourilor cu beneficiarii alocaŃiilor de stat şi 

suplimentare şi predarea lunară către DGMSS; 
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- primirea şi instrumentarea cererilor de alocaŃii copii nou-născuŃi; 

- întocmirea DispoziŃiilor de alocaŃii copii nou-născuŃi ;  

efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea 

alocaŃiilor familiale/complementare conform O.U.G.105/2003 

privind alocaŃia familială complementară şi alocaŃia de susŃinere 

pentru familia monoparentală; 

- efectuarea de anchete sociale şi interviuri pentru acordarea 

alocaŃiei de susŃinere pentru familia monoparentală conform 

O.U.G.105/2003 privind alocaŃia familială complementară şi 

alocaŃia de susŃinere pentru familia monoparentală; 

- efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni pentru cei 

cărora le-a fost stabilit dreptul ; 

- întocmirea Proiectelor de DispoziŃii ale Primarului Sectorului 1 

privind acordarea, modificarea sau încetarea drepturilor stabilite 

prin O.U.G.105/2003 ; 

- primirea şi instrumentarea cererilor de  acordare a indemnizaŃiei 

pentru creştere copil şi respectiv a  stimulentului conform Legii 

148/2005 realizarea borderourilor şi transmiterea lor către DirecŃia 

de Dialog Solidaritate Socială şi Familie. 

- primirea cererilor de acordare a trusoului pentru copii nou-născuŃi 

acordat în baza Legii 482/2006 

- comunicarea DispoziŃiilor, în termen de 5 zile de la efectuarea 

anchetei către solicitanŃi ;  

- secretariat şi arhivă; 

- eliberarea de adeverinŃe; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului; 
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- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 61. SERVICIUL REZIDENłIAL ADULłI (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

 Pentru persoanele vârstnice/handicap din sistem rezidenŃial: 

- va oferi servicii de asistenŃă socială pentru persoanele adulte 

aflate în centrele rezidenŃiale pentru adulŃi. 

- verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime 

Obligatorii în planificare protecŃiei persoanei adulte, protecŃia 

împotriva abuzurilor şi cu privire la evenimetele deosebite şi face 

propuneri în acest sens; 

- are obligaŃia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare 

măsurile de protecŃie specială, stabilite  de către Comisia de 

Evaluare Complexă; 

- elaborează, de câte ori apare o situaŃie care impune acest lucru, 

rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării fizice, mentale, spirituale, 

morale sau sociale a adultului şi a modului în care acesta este 

îngrijit.  

- sesizează Comisia de Evaluare  Complexă a Persoanelor Adulte 

cu Handicap în situaŃia în care se constată, pe baza raportului 

întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a încetării măsurii 

stabilite ;  



 341

- elaborează şi verifică PIS-ul persoanei adulte aflate în sistem 

rezidenŃial periodic sau ori de câte ori este nevoie şi face propuneri 

în acest sens Comisia de Evaluare  Complexă a Persoanelor 

Adulte cu Handicap; 

- elaborează contractul cu persoana cu handicap, persoana 

vârstnica sau reprezentantul legal şi furnizorii de servicii implicaŃi 

în elaborarea şi implementarea PIS; 

- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii din centru, prin 

dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă pentru 

reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională, în 

conformitate cu legislaŃia în vigoare şi cu standardele minime 

obligatorii; 

- pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între persoana 

asistata şi familia acestuia şi asigură monitorizarea şi evaluarea 

acestor relaŃii ; 

- întocmirea situaŃiei statistice privind persoanele instituŃionalizate; 

fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

 Pentru persoanele beneficiare ale Centrului de UrgenŃă 

Persoane Fără Adăpost: 

- însoŃeşte/asigură spijin pentru transportul persoanelor fără 

adăpost cu probleme grave de sănătate la spitalele de urgenŃă 

pentru rezolvarea nevoilor medicale prioritare; 
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- stabileşte identitatea persoanei amnezice sau cu probleme de 

sănătate mentală (fără a avea tulburări mentale grave), 

adresându-se în acest sens DirecŃiei Generale de EvidenŃă 

Informatizată a Persoanei; 

- sprijină asistatul în procurarea documentelor de identitate 

pierdute sau furate, prin intervenŃie la D.G.E.I.P. ; 

- sprijină persoana supusă violenŃei domestice  alungată/fugită de 

acasă să se întoarcă la domiciliul său, făcând demersurile 

necesare în acest sens, la secŃiile de poliŃie din Bucureşti sau la 

primăriile şi secŃiile/posturile de poliŃie de pe raza localităŃilor de 

domiciliu ale acesteia; 

- în colaborare cu Serviciile de Autoritate Tutelară din cadrul 

primăriilor, sprijină persoana asistată în a i se stabili un 

reprezentant legal, când acest lucru este necesar pentru 

reprezentarea intereselor sale; 

- reprezintă sau însoŃeşte persoana asistată la instituŃiile sau 

organele competente în a-i rezolva problema socială generatoare 

a situaŃiei de sărăcie extremă; 

- face intervenŃiile necesare la ONG-urile sociale pentru 

cuprinderea asistatului într-o formă de asistenŃă socială în funcŃie 

de vârsta şi gradul de dependenŃă al acestuia; 

- în colaborare cu Serviciul Venit Minim Garantat, sprijină asistaŃii 

cu domiciliul în Sectorul 1 să-şi întocmească dosarul de ajutor 

social sub forma venitului minim garantat; face propuneri pentru 

acordarea unor ajutoare de urgenŃă pentru cazurile deosebite; 

- sprijină asistaŃii să se întoarcă în localităŃile lor de domiciliu, în 

colaborare cu primăriile şi secŃiile/posturile de poliŃie din localităŃile 

de domiciliu; 
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- consiliere pentru formarea deprinderilor de autonomie personală; 

consiliere individuală şi de grup pentru facilitarea reinserŃiei 

sociale, familiale, profesionale, pentru asumarea responsabilităŃii 

faŃă de sine şi faŃă de ceilalŃi; 

- evaluează din punct de vedere social persoanele / familiile care 

solicita găzduire şi identifică problemele generatoare ale crizei şi 

iniŃiază măsurile necesare pentru rezolvarea problemelor;  

- identificarea şi mobilizarea resurselor beneficiarilor; 

- informaŃii privind piaŃa muncii; 

- recomandări pentru participarea la cursuri de calificare şi 

reconversie profesională; 

- consiliere în vederea prezentării la interviuri de selecŃie. 

 Art. 62. Unitate de Servicii de Recuperare Neuromotorie de 

Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Handicap (două 

module: Icar - în Str.Dobrogeanu Gherea nr.74 şi Pheonix- 

Bucureşti, Sector 1, Str. Caraiman nr.33A, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi 

Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- să colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexă şi Serviciul 

Familial pentru Persoane cu Handicap Grav în vederea identificării 

beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

- să realizeze activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu privire 

la problematica persoanelor cu handicap pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

- să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile celor 

care frecventează centrele; 

- să întocmească pentru fiecare în parte un plan personalizat de 

intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 
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- să elaboreaze şi să desfăşoare programe zilnice de recuperare, 

reabilitare; 

- oferă servicii de kinetoterapie, electroterapie şi de recuperare 

specifice în baza indicaŃiilor date de către medic.   

Art. 63. COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII 

„STRĂULEŞTI” (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Sos. Bucureşti -

Targoviste nr.10, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei), îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

- să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor vârstnice; 

- să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaŃa socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenŃa medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 
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 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicala se 

asigura : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- să asigure respectarea standardele minime de calitate stabilite 

pentru centrele rezidenŃiale în domeniu. 

Art. 64. COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII ”ODĂI” 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Sos. Odăi nr.3-5, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

 Pentru persoanele vârstnice aflate în sistem rezidenŃial 

- să asigure persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei vârstnice; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor vârstnice; 

- să stimuleze participarea persoanelor vârstnice la viaŃa socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 
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- să asigure asistenŃă medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicala se 

asigură : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- să asigure respectarea standardele minime de calitate stabilite 

pentru centrele rezidenŃiale în domeniu. 

 Pentru persoanele beneficiare CUPFA: 

- asigură servicii de asistenŃă socială prin Serviciul RezidenŃial 

AdulŃi; 

- asigură servicii de consiliere psihologică şi consiliere profesională 

prin psihologii din cadrul Serviciului de Evaluare Complexă; 

- asigură servicii de asistenŃă medicală primară , infirmerie şi 

servicii igienico-sanitare care se asigură prin Cabinetul Medical al 

Centrului care : 

- eliberează aviz medical pentru internarea în CUPFA,  

persoanelor a căror sănătate nu este de natură să pună în pericol 

sănătatea celorlalŃi asistaŃi; 



 347

- asigură un control medical general; 

- asigură tratament medical; 

- eliberează trimiteri către medicii specialişti sau pentru internarea 

în spital; 

- eliberează medicamente pe baza prescripriilor medicale;  

- asigură servicii de infirmerie; 

- contribuie la educarea asistaŃilor pentru autoîngrijire şi păstrarea 

igienei personale, a îmbrăcămintei şi habitatului; 

- asigură medicamentele şi materialele sanitare necesare. 

- asigură  activităŃi de gospodărire. 

- asigură orice alte tipuri de servicii tipice centrelor de asistenŃă 

socio-medicală de urgenŃă. 

- asigură 3 mese pe zi, în funcŃie de posibilităŃi; 

- servicii de frizerie, 

- în măsura posibilităŃilor se asigura şi haine de schimb pentru 

beneficiarii a căror obiecte de îmbrăcăminte nu mai pot fi 

recuperate, fie din cauza uzurii avansate, fie din alte motive. 

 Biroul  Deservire, are următoarele atribuŃii principale: 

- asigură curăŃenia, încălzirea şi iluminatul clădirilor cât şi curăŃenia 

exterioară; 

- asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor unităŃii; 

- răspunde de recepŃia produselor alimentare şi nealimentare, 

asigurându-se că sunt îndeplinite cerinŃele privind calitatea; 

- stabilirea şi asigurarea de meniuri variate în funcŃie de vârstă şi 

patologia asistaŃilor; 

- depozitarea în condiŃii igienico-sanitare a alimentelor; 

- pregătirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor; 

- păstrarea probelor alimentare pentru control; 
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- spălarea şi dezinfectarea vaselor şi tacâmurilor utilizate de 

asistaŃi, cât şi curăŃenia încăperilor destinate blocului alimentar. 

asigură instruirea periodică a personalului asupra normelor de 

protecŃie a muncii şi P.S.I. 

Art. 65. CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi ASISTENTA 

“SF.Vasile”, (locaŃia:Bucureşti, Str.Barbu Ştefănescu Delavrancea 

nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii 

principale: 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenta medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

- să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

- să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 



 349

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicala se 

asigură : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 

Art. 66. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENTĂ “SF. 

Elena” (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Barbu Ştefănescu 

Delavrancea nr.18, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenta medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

- să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 
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- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

- să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicala se 

asigura : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igienă personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 

Art. 67. CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENTĂ “SF. 

Ioan”, (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Sos. Berceni nr. 12, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenta medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanenta, recuperarea,asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 
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- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

- să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

- să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicala se 

asigura : 

- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 
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Art. 68. CENTRUL de ÎNGRIJIRE şi ASISTENTA “Sf. 

Dimitrie” (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Sos. Berceni nr.12, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- să asigure cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul 

necesar; 

- să asigure asistenta medicală de specialitate, îngrijire şi 

supravegherea permanentă, recuperarea, asigurarea condiŃiilor 

igienico-sanitare corespunzătoare de viaŃă; 

- să asigure organizarea de activităŃi de ergoterapie, în raport cu 

posibilităŃile persoanelor asistate; 

- să asigure organizarea de activităŃi psiho-sociale şi cultural-

educative şi participarea la asemenea activităŃi în afara unităŃii. 

- să asigure persoanelor cu handicap îngrijite maximum posibil de 

autonomie şi siguranŃă; 

- să ofere condiŃii de îngrijire care să respecte identitatea, 

integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap; 

- să permită menŃinerea sau ameliorarea capacităŃilor fizice şi 

intelectuale ale persoanelor cu handicap; 

- să stimuleze participarea persoanelor cu handicap la viaŃa 

socială; 

- să faciliteze şi să încurajeze legăturile interumane, inclusiv cu 

familiile persoanelor vârstnice; 

- să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală necesară, potrivit 

reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenŃă socio-medicală se 

asigură: 
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- cazarea persoanelor asistate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- condiŃii de îngrijire şi igiena personală adecvată; 

- condiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor cronici 

şi a celor imobilizaŃi permanent la pat prin amenajarea de saloane 

speciale până la transportul acestora în unităŃi de profil.  

- respectă standardele minime de calitate stabilite pentru centrele 

rezidenŃiale în domeniu. 

Art. 69. CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILTARE 

NEUROPSIHIATRICA “MILCOV” (locaŃia:  Bucureşti, Sector 1, Str. 

Milcov 2-4, aflat în subordonarea directă a Directorului General 

Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica Milcov 

asigura, în conformitate cu standardele minime de calitate, în 

condiŃiile prevăzute de dispoziŃiile legale, următoarele servicii: 

- cazarea, hrana, echipamentul şi cazarmamentul necesar; 

- asistenta medicală şi de specialitate, îngrijirea şi supravegherea 

permanentă, terapie psihologică/psihopedagogica, recuperarea 

medicală, asigurarea condiŃiilor igienico - sanitare corespunzătoare; 

- organizarea de activităŃii de tip ergoterapie, în funcŃie de 

potenŃialul funcŃional al persoanelor cu handicap găzduite în 

centru; 

- organizarea de activităŃi cultural-educative, precum şi alte 

activităŃi care au ca scop integrarea/reintegrarea socială a 

persoanelor cu handicap; 

- asigurarea accesului beneficiarilor la toate resursele şi facilităŃile 

existente în comunitate (sănătate, educaŃie, muncă, cultură, 

petrecerea timpului liber, relaŃii sociale etc.). 
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- informarea beneficiarilor şi a membrilor familiilor acestora cu 

privire la tipurile de servicii oferite în cadrul CRRN Milcov, precum 

şi implicarea acestora în activitatea de recuperare; 

 În cadrul activităŃii de îngrijire şi asistenta socio-medicală, se 

asigură: 

- Cazarea persoanelor internate în condiŃii stabilite prin normele 

igienico-sanitare; 

- CondiŃii de îngrijire şi de igienă personală adecvată; 

- CondiŃii de îngrijire şi izolare a bolnavilor acuŃi, a bolnavilor 

cronici şi a celor gratosi, prin amenajarea de saloane speciale 

până la transportul acestora în unităŃi de profil. 

 În cadrul activităŃii de preparare şi servire a hranei, se are în 

vedere : 

- Stabilirea şi asigurarea de meniuri variate, în funcŃia de patologia 

asistaŃilor; 

- Depozitarea în condiŃii igienico-sanitare a alimentelor; 

- Pregătirea la timp şi în condiŃii corespunzătoare a meselor; 

- Păstrarea probelor alimentare pentru control; 

- Spălarea şi dezinfecŃia vaselor şi tacâmurilor utilizate de asistaŃi, 

cât şi curăŃenia încăperilor destinate blocului alimentar. 

 În cadrul activităŃii medicale se asigura: 

- Investigarea medicală anuală complexă – şi apoi periodic – a 

asistaŃilor, tratamentul necesar; 

- Sprijin pentru recuperare medicală (prin proceduri şi tehnici 

speciale) ; 

- FormalităŃi pentru transfer şi deplasarea asistatului în cadrul unei 

unităŃi de profil în cazul în care afecŃiunile se agravează; 

- Izolarea în caz de boli contagioase; 
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- Verificarea respectării normelor de igienă în activitatea de 

ansamblu a unităŃii. 

Art. 70. CENTRUL MULTIFUNCłIONAL NAZARCEA ( 

locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Nazarcea nr. 24-28, aflat în 

subordinea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Persoanei şi Familiei) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

Centrul MultifuncŃional “Nazarcea” se înfiinŃează în cadrul DirecŃiei 

Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului – Sector 1, prin 

Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1, prin reorganizarea 

Complexului Social de Servicii „Sf. Stefan” ca măsură activă privind 

protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a personelor cu handicap, 

aşa cum este prevăzut în Strategia NaŃională privind protecŃia 

specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din 

România, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1175 din 

29.09.2005 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.  

 Centrul MultifuncŃional „Nazarcea” este unitate de asistenŃă 

socială (compartiment cu rang de serviciu), fără personalitate 

juridică, a DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului – Sectorul 1. 

 Beneficiarii CM „Nazarcea” sunt: persoane adulte cu 

dizabilităŃi, persoane aflate în şomaj cronic, tineri proveniŃi din 

centrele de plasament, indiferent de sex, etnie şi religie. 

 Centrul MultifuncŃional “Nazarcea” este structurat pe 2 

componente:  

- Unitatea de Ateliere Lucrative – este un serviciu pentru acordarea 

unor măsuri de suport pentru integrarea în muncă. Unitatea de 

Ateliere Lucrative  este formată din 3 ateliere lucrative. 
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- Birou de Consiliere, Formare şi Mediere Profesională - este un 

compartiment care va acorda servicii de consiliere psihologică şi 

juridică, formare profesională, mediere profesională şi educaŃie 

specializată. 

 În cadrul UnităŃii de Ateliere Lucrative se vor acorda 

următoarele servicii sociale:  

- reabilitare şi reinserŃie socială pentru beneficiarii centrului; 

- suport pentru integrarea în muncă; 

- măsuri de readaptare, de preorientare şi de reeducare 

profesională stabilite prin legislaŃia în vigoare. 

 Atelierul lucrativ protejat reprezintă spaŃiul adaptat 

corespunzător nevoilor persoanei cu handicap, în care aceasta 

desfăşoară activităŃi lucrative, în conformitate cu abilităŃile şi 

capacitatea sa profesională. În unele cazuri este vorba de o formă 

utilă de terapie ocupaŃională, alteori de un prim pas spre 

reintegrarea în societate.  

 Aceste servicii se vor acordă în cadrul următoarelor 3 

ateliere lucrative:   

- Atelier spălătorie  – va funcŃiona la parterul clădirii, pe fosta 

locaŃie a spălătoriei centrului, unde vor putea să-şi desfăşoare 

activitatea un număr de 10 beneficiari; 

- Atelier de croitorie – va fi amenajat  la etajul I al clădirii şi unde 

vor fi implicate un număr de 10 beneficiari; 

- Atelier lut / ceramică – amenajat la etajul I al clădirii şi unde îşi 

vor desfăşura activitatea un număr de 10 beneficiari; 

 Biroul de Consiliere, Formare şi Mediere Profesională va 

acorda următoarele servicii: 
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- informaŃii asupra situaŃiilor de risc, precum şi asupra drepturilor 

persoanei; 

- consiliere psihologică; 

- acordarea de sprijin şi acompaniament social social pentru 

persoanele aflate în dificultate sau situaŃie de risc; 

- servicii de recuperare şi reabilitare; 

- servicii de socializare şi petrecere a timpului liber; 

- formare profesională în vederea integrării în munca (evaluare 

competenŃe şi aptitudini, consilere vocaŃională); 

- consiliere juridică; 

- servicii medicale primare; 

- servicii de educaŃie specializată. 

Art. 71. COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 

1- ASOCIAłIA ALTERNATIVĂ 2003 (aflat în subordinea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Persoanei şi Familiei) 

 Centrul de Zi Alternativa tinerilor cu handicap mintal ” 

 Obiective: 

- Dezvoltarea abilitaŃilor manuale, obŃinerea unei calificări şi 

atingerea unui grad cât mai mare de autonomie personală pentru 

tinerii cu handicap, prin oferirea de servicii care să corespundă 

nevoilor identificate la această categorie de persoane. 

 ActivităŃi ce se desfăşoară în cadrul Centrului de Zi 

Alternativă : 

1.Oferirea de servicii specializate tinerilor cu handicap mintal:  

- servicii de găzduire,  

- transport, 

- hrana, 

- consiliere psihologică, 
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- îngrijire personală,  

- recuperare,  

- asistenta socială,  

- educaŃie şi pregătire profesională. 

2. Pentru părinŃi se acordă sprijin şi consiliere familială. 

Grupul Ńinta şi beneficiari direcŃi şi indirecŃi: 

- Beneficiarii direcŃi ai Centrul de Zi Alternativa sunt 32 tineri cu 

handicap mintal, ( 24 din sectorul 1) provenind din familii sărace, 

cu vârste peste 18 ani, necuprinşi în nici o formă de educaŃie sau 

pregătire socio-profesională.  

- Beneficiarii indirecŃi sunt părinŃi şi membri ai familiilor tinerilor sau 

tutorii legali ai acestora 

 Aceştia vor beneficia de şedinŃe de consiliere psihologică, 

asistenta socială, sfaturi de specialitate din partea membrilor 

echipei pluridisciplinare, consiliere în legătură cu posibilităŃile de 

orientare profesională ale copiilor lor.  

 

DIRECłIA PROTECłIA COPILULUI 

Art. 72. SERVICIUL PREVENIREA SEPARĂRII 

COPILULUI DE FAMILIE (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul 

Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) îndeplineşte 

următoarele atribuŃii principale: 

- depistarea, evaluarea şi monitorizarea  familiilor aflate în situaŃie 

de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali 

(primărie, dispensare, medici de familie, şcoli, grădiniŃe, poliŃie,  

administraŃii de bloc, parohii etc.); 
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- evaluarea psihosocială a beneficiarilor (familii aflate în situaŃie de 

criză recentă cu risc de separare a copilului ,  victime ale violenŃei 

domestice, familii cu copii neglijaŃi); 

- stabilirea împreună cu beneficiarii a  planului  de servicii şi 

punerea în practică a acestuia prin semnarea prealabilă a 

contractului cu beneficiarul; 

- orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obŃinerea 

drepturilor legale; 

- consilierea psihologică şi socială : 

  - a familiei în risc de abandon sau de separare a 

copiilor,   

  - a familiei cu risc de degradare / ruptură a legăturii 

familia; 

  - a familiei  monoparentale, 

  - a familiei cu copil cu cerinŃe educative speciale, 

  - a familiei care solicită consiliere pentru creşterea şi 

educarea copilului; 

- consilierea psihologică pentru victima violenŃei domestice şi 

pentru agresor; 

- prevenirea violenŃei domestice şi abuzului / neglijării prin 

campanii de informare în comunitate; 

- iniŃiază şi implementează programe de prevenire în cazurile de 

abuz / neglijare/ maltratare a copilului; 

- colaborează pentru stabilirea unei măsuri de plasament cu 

Serviciul Urgente; 

- mediază între femeia gravidă aflată în situaŃie de criză, cu risc de 

părăsire al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ 

asigurarea accesului la consultaŃiile pre-/post- natale; 



 360

- previne abandonul familial/şcolar prin facilitarea accesului copiilor 

la grădiniŃele din comunitate (prin plata alocaŃiei de hrană) şi în 

centrele de zi proprii DGASPC Sector 1; 

- elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru înfiinŃarea de 

centre de resurse pentru părinŃi; 

- colaborează cu serviciile proprii DGASPC S1 în rezolvarea 

cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară; 

orientează / acompaniază şi mediază pentru consiliere juridică şi 

medicală; 

- derulează în grădiniŃe, şcoli şi licee programe de educaŃie pentru 

sănătate, educaŃie sexuală  şi educaŃie comunitara; 

- iniŃiază şi desfăşoară programe şi parteneriate de reinserŃie 

socială/ reintegrare  şcolară pentru copii; 

- implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile 

partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii  de 

dezvoltare a abilităŃilor parentale; 

- acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea 

situaŃiilor de criză şi prevenirea situaŃiilor de părăsire a copilului, de 

prevenire a abuzului sau de neglijare; 

- identificarea şi iniŃierea de parteneriate cu societatea civilă   

(ONG-uri,sponsori) pentru obŃinerea de finanŃări cu scopul atingerii 

obiectivelor/ atributelor serviciului;  

- iniŃierea şi derularea unei colaborări cu ALOFM sector 1 în 

vederea identificării unor locuri de muncă corespunzătoare 

calificării părinŃilor asistaŃi; 

- identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea 

următoarelor obiective: 

- prevenirea malnutriŃiei la copii şi a îmbolnăvirilor datorate sărăciei 
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externe, 

- prevenirea separării copilului de familia sa, 

- prevenirea nescolarizarii şi a abandonului şcolar din cauza 

sărăciei, 

- are responsabilitatea de a informă părinŃii în legătură cu 

drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a 

drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale; 

- respectă SMO privind managementul de caz; 

- respectă şi promovează SMO omologate privind serviciile sociale 

pentru părinŃi şi copii; 

- respectă şi promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile 

omului şi drepturile  copilului; 

- întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea desfăşurată în 

serviciu; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

- monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 73. BIROUL PREVENIRE ŞI INTERVENłIE ÎN 

SITUAłIA PĂRĂSIRII COPILULUI ÎN MATERNITĂłI (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Şefului Serviciului Prevenire a Separării 
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Copilului de Familie) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale : 

- depistarea, evaluarea şi monitorizarea  familiilor aflate în situaŃie 

de criză prin autosesizare sau prin intermediul partenerilor sociali 

(maternităŃi, spitale pentru copii cu secŃii de pediatrie); 

- evaluarea psihosocială a beneficiarilor -  femei gravide cu risc de 

abandon;  

- orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obŃinerea 

drepturilor legale; 

- consilierea psihologică şi socială  a familiei în risc de abandon 

sau de separare a copiilor,  

- stabileşte  o măsură  de plasament  în regim de urgenŃă pentru 

copii părăsiŃi în maternitate; 

- mediază între femeia gravidă aflată în situaŃie de criză, cu risc de 

părăsire al copilului şi serviciile medicale de specialitate/ 

asigurarea accesului la consultaŃiile pre-/post- natale; 

- are responsabilitatea de a întocmi procesul verbal de constatare 

a părăsirii copilului împreună cu reprezentantul poliŃiei şi al 

maternităŃii; 

- are responsabilitatea de a obŃine dispoziŃia de stabilire a numelui 

şi prenumelui copilului în conformitate cu Legea 119/1996 şi de a 

face declaraŃia de înregistrare a naşterii la  Serviciul de Stare 

Civilă; 

- are responsabilitatea de a identifica / interveni în obŃinerea 

actelor de identitate ale copiilor care în mod ilegal au fost lipsiŃi de 

elementele constitutive ale identităŃii lor; 

- are responsabilitatea de a dezvolta programe de prevenire 

abandonului intraspitalicesc al nou-născutului şi de a oferi 

consiliere psihologică mamelor cu risc de abandon; 
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- colaborează cu centrele maternale pentru prevenirea separării 

noului născut de mama; 

- colaborează cu serviciile  proprii DGASPC S1 în rezolvarea 

cazurilor sociale, promovând echipa pluridisciplinară; 

orientează / acompaniază şi mediază pentru consiliere juridică şi 

medicală; 

- implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile 

partenere ale DGASPC S1 privind oferirea de servicii  de 

dezvoltare a abilităŃilor parentale; 

- acordarea de suport material şi/sau financiar pentru depăşirea 

situaŃiilor de criză şi prevenirea situaŃiilor de părăsire a copilului; 

identificarea de resurse financiare suplimentare pentru realizarea 

următoarelor obiective: 

- prevenirea separării copilului de familia sa, 

- asigurarea de suport material femeii gravide cu risc de separare 

faŃă de nou născut; 

- are responsabilitatea de a informă părinŃii în legătură cu 

drepturile pe care le au, precum şi asupra modalităŃii de acordare a 

drepturilor de asistenŃă socială şi de asigurări sociale; 

- respectă SMO privind managementul de caz; 

- respectă şi promovează SMO omologate privind serviciile sociale 

pentru părinŃi şi copii; 

- respectă şi promovează prevederile Cartei ONU privind drepturile 

omului şi drepturile  copilului; 

- întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea desfăşurată în 

serviciu; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 
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- monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 74. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A 

COPILULUI (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Averescu 

nr.17, aflat în subordonară directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- identifică, evaluează şi monitorizează copii/ tinerii cu handicap/ 

deficienta şi dificultăŃi de învăŃare şi adaptare socioscolara  din 

sectorul 1 ; 

- verifică îndeplinirea condiŃiilor privind încadrarea copiilor într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesită protecŃie 

specială şi, după caz, orientare şcolară ; 

- aplică managementul de caz ; 

- implementează standardele managementului de caz ; 

- efectuează anchete sociale la domiciliul copilului ; 

- efectuează evaluarea comprehensiva şi multidimensionala a 

situaŃiei copilului, în context sociofamilial ; 

- întocmeşte rapoarte de evaluare complexă şi planul de servicii 

personalizat şi propune comisiei încadrarea copilului într-o 

categorie de persoane cu handicap, orientarea şcolară, şi după 

caz, stabilirea unei măsurii de protecŃie ; propunerile de încadrare 

într-un grad de handicap, precum şi cele care se referă la 
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orientarea şcolară  se fac pe baza certificatelor medicale eliberate 

de medicii specialişti, a criteriilor medicale şi a instrumentelor de 

evaluare aplicate de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării ;  

- planifica serviciile şi intervenŃiile prevăzute în planul de servicii 

personalizat ; 

- stabileşte (împreună cu furnizorii de servicii) criteriile de 

eligibilitate pentru accesul clienŃilor la servicii (criterii de admitere) ; 

urmăreşte realizarea planului de servicii personalizat aprobat de 

Comisie ;  

- monitorizează şi reevaluează periodic progresele înregistrate, 

deciziile şi intervenŃiile specializate ; 

- efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesita 

încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap, la cererea 

părintelui său a reprezentantului legal, formulată cu 30 zile înainte 

de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau înainte 

de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiŃiile pentru 

care s-a eliberat certificatul ; 

- referă cazurile sau le orientează către alte servicii/ instituŃii 

publice sau private, în funcŃie de informaŃiile din fisa de evaluare ; 

- completează certificatele de încadrare într-o categorie de 

persoane cu handicap şi certificatele de orientare şcolară ; 

- participă activ la programul comun de lucru în vederea 

eficientizării parteneriatului dintre MEC şi Autoritatea NaŃională 

pentru ProtecŃia Drepturilor  Copilului ; 

- întocmeşte şi furnizează datele statistice  când acestea sunt 

solicitate ; 

- execută şi alte atribuŃii rezultate din natura posturilor şi al 

profesiilor ; 
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- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

Art. 75. BIROUL UNIC DE PRELUARE (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului ) 

îndeplineşte  următoarele atribuŃii principale: 

- preluarea solicitărilor indiferent  de modalitatea sau de sursa 

acestora ; 

- înregistrarea solicitărilor în baza de date CMTIS  sau transcriera 

acestora pe formularul tipizat special destinat serviciului Intake ; 

verificarea informaŃiilor din solicitare din punct de vedere al 

credibilităŃii, al indicatorilor de urgenŃă în intervenŃie şi 

chestionarea bazei de date cu privire la istoricul cazului şi 

solicitărilor pentru acelaşi beneficiar ; 

evaluarea iniŃială a beneficiarului ; 

- dentificarea persoanei sau structurii competenŃe care va 

soluŃiona solicitarea şi propune repartizarea sau referirea solicitării 

unei alte instituŃii competente ; 

- colaborează cu alŃi parteneri comunitari (consilii judeŃene, locale, 

poliŃie, jandarmerie, ong-uri, şcoala, biserica) ; 

- oferă suport/sprijin solicitanŃilor precum şi beneficiarilor solicitării 

aflaŃi în situaŃie de criza ; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

Art. 76. SERVICIUL REZIDENłIAL (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 
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- verifică modul în care sunt respectate Standardele Minime 

Obligatorii în planificare protecŃiei copilului, protecŃia împotriva 

abuzurilor şi cu privire la evenimetele deosebite şi face propuneri 

în acest sens; 

- are obligaŃia de a urmări modul în care sunt puse în aplicare 

măsurile de protecŃie specială, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe 

perioada aplicării măsurii; 

- elaborează, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaŃie care 

impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării fizice, 

mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în 

care acesta este îngrijit.  

- sesizează comisia pentru protecŃia copilului său, după caz, 

instanŃă judecătoreasca în situaŃia în care se constată, pe baza 

raportului întocmit, necesitatea modificării sau, după caz, a 

încetării măsurii ;  

- elaborează şi verifică PIP-ul copilului periodic sau ori de câte ori 

este nevoie şi face propuneri în acest sens Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului; 

- elaborează contractul cu familia (dacă copilul are părinŃi şi nu 

există prevederi contrarii de ordin legislativ), sau, în lipsa acestora, 

cu reprezentantul legal al copilului şi furnizorii de servicii implicaŃi 

în elaborarea şi implementarea PIP; 

- asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din 

centru, prin dezvoltarea deprinderilor de viaŃă independentă pentru 

reintegrarea sau integrarea familială şi/sau socio-profesională 

tinerilor, în conformitate cu legislaŃia în vigoare şi cu standardele 

minime obligatorii; 

- identifică familiile naturale, oferindu-le asistenŃă şi sprijin în 
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vederea reintegrării copilului aflat în centru şi colaborează cu 

servicii pentru copil şi familie din comunitate în vederea asigurării 

integrării sociale a copiilor aflaŃi în protecŃie ; 

- acordă consiliere psihologică, socială şi juridică pentru 

menŃinerea, crearea sau normalizarea relaŃiilor familiale, având în 

vedere respectarea interesului copilului ; 

- pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi 

părinŃii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi 

evaluarea acestor relaŃii ; 

- supraveghează părinŃii copilului după revenirea acestuia din 

centrul de plasament în familie (în cazul reintegrărilor din sectorul 1); 

- asistă copilul aflat în plasament în regim de urgenŃă, până când 

instanŃă judecătoreasca va decide cu privire la menŃinerea sau la 

înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor 

părinteşti ; 

- colaborează cu Serviciului Anchete Psihosociale şi de AsistenŃă 

şi Sprijin pentru Copil în Exercitarea Liberă a Opiniei sale ; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 77. SERVICIUL MONITORIZARE (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Averescu nr.17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 
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- centralizează şi sintetizează toate informaŃiile primite din teritoriu, 

specifice domeniului de activitate al D.G.A.S.P.C. Sector 1 ; 

- întocmeşte rapoarte cu privire la activitatea de protecŃie a 

copilului desfăşurată de D.G.A.S.P.C. Sector 1; 

- întocmeşte raportările către D.G.M.S.S.; 

- întocmeşte raportările către A.N.P.D.C.,O.R.A. . 

- verifică şi răspunde la solicitările poliŃiei privind copiii dispăruŃi; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

- îndeplineşte alte atribuŃii la solicitarea directorului coordonator şi 

a directorului general. 

ART. 78. SERVICIUL ANCHETE PSIHOSOCIALE ŞI 

EXPRIMAREA LIBERĂ A OPINIEI COPILULUI (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) 

îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- efectuează anchete sociale la  solicitarea DirecŃiilor generale din 

celelalte sectoare şi judeŃe , precum şi la solicitarea OPA în 

vederea reevaluării cazurilor copiilor care au o măsură de protecŃie 

pe raza teritoriala a acestora ; 

- are atribuŃii directe de consiliere telefonică la telefonul copilului 

înfiinŃat pentru semnalarea cazurilor de abuz ; 

- efectuarea de anchete psiho-sociale pe baza cărora se pot lua 

următoarele hotărâri de către instanŃă/comisiile de protecŃia opiilor 

din alte judeŃe şi sectoare : 

                         - reintegrarea în familia biologică ; 

                         - plasament într-o instituŃie de stat, privată, la o 

persoană fizică sau familie ; 
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                         - tutela la o persoană fizică sau familie ; 

                         - încadrare într-un grad de handicap ; 

                         - orientare şcolară şi profesională ; 

                         - revocarea unor măsuri de protecŃie ; 

                         - acordarea unui ajutor material şi/sau financiar. 

- colaborează cu DirecŃiile generale din celelalte sectoare ale 

Municipiului Bucureşti, precum şi din judeŃe în vederea 

monitorizării şi întocmirii de rapoarte, referate sau anchete sociale 

cu privire la copii faŃă de care s-au dispus măsuri de protecŃie 

prevăzute de Legea nr. 272/2004 ; 

- analizează, monitorizează şi intervine pentru respectarea şi 

realizarea drepturilor copiilor din unitatea administrativ-teritoriala ; 

- controlează modul în care sunt respectate drepturile copilului în 

familia naturală, substitutivă sau adoptivă, precum şi în cadrul 

complexelor sau al celorlalte centre organizate pentru asigurarea 

protecŃiei copilului, copilului delincvent sau pentru prevenirea 

situaŃiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului să 

- ia măsuri pentru prevenirea sau înlăturarea unor abuzuri ; 

- iniŃierea şi implementarea de programe de prevenire/intervenŃie 

în cazurile de abuz, neglijare/maltratare a copilului 

- prevenirea violenŃei domestice, abuzului/neglijării prin campanii 

de informare 

- consiliere psihologică pentru victimele violenŃei domestice şi 

pentru agresor 

- asigură servicii de consiliere psihosociala pentru copiii expuşi 

riscului semnificativ de abuz şi/sau neglijare în mediul familial sau 

instituŃional, pentru copii victime ale abuzului de orice natură şi/ 

sau neglijării, în mediul lor de viaŃă, precum şi familiilor sau 

susŃinătorilor legali ai acestora ; 
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- elaborează programe şi ia măsuri pentru popularizarea 

dispoziŃiilor legale interne şi internaŃionale în domeniul protecŃiei  

drepturilor copiilor şi pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire 

la situaŃia copiilor ; 

- colaborează cu DirecŃiile generale din judeŃe şi din sectoarele 

Municipiului Bucureşti, cu alte instituŃii publice, precum şi cu 

organisme private autorizate care desfăşoară activităŃi în domeniul 

protecŃiei copilului, în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi revin ; 

- intervine în cazurile copiilor expuşi riscului semnificativ de abuz 

şi/sau neglijare în mediul familial sau instituŃional, precum şi în 

cazurile copiilor victime ale abuzului de orice natură şi/sau 

neglijării, în mediul lor de viaŃă, şi propune Comisiei/instanŃei 

stabilirea măsurilor speciale de protecŃie corespunzătoare, atunci 

când este necesar ;  

- acordă copilului capabil de discernământ, asistenta şi sprijin în -

exercitarea dreptului sau la  libera exprimare a opiniei ; 

- determină poziŃia copilului capabil de  discernământ cu privire la 

măsura propusă, asigurând cunoaşterea de către acesta a situaŃiei 

sale de drept şi de fapt ; 

- oferă oricărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaŃie ce 

reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor sale, inclusiv 

orice formă de abuz, neglijentă, exploatare suferite din partea 

familiei sau a terŃelor persoane, în vederea demarării unui proces 

decizional pentru rezolvarea problemei şi apărarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale copilului ; 

- oferă oricărui copil posibilitatea de a solicita asistenŃă şi sprijin 

pentru ascultarea şi implicarea sa în procesul decizional referitor la 

orice problemă care îl priveşte sau îi poate afecta interesele ; 

evaluează circumstanŃele şi obiectul procesului decizional pentru a 
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- determină dacă şi în ce mod copilul poate fi implicat în 

soluŃionarea problemei care îl priveşte ; 

- evaluează capacitatea de discernământ a copilului în raport cu 

circumstanŃele şi obiectul procesului decizional care îl priveşte ; 

oferă copilului capabil de discernământ toate informaŃiile pertinente 

şi utile referitoare la drepturile sale în raport cu problematica 

supusă procesului decizional ; 

- oferă copilului capabil de discernământ posibilitatea de a fi 

informat şi consiliat, în mod obiectiv şi corect, asupra 

circumstanŃelor şi obiectului procesului decizional, precum şi cu 

privire la posibilităŃile de soluŃionare a problemei ; 

- îl ascultă şi îl consiliază pe copilul capabil de discernământ 

pentru a afla opinia sa cu privire la circumstanŃele şi obiectul 

procesului decizional, la soluŃiile propuse pentru rezolvarea 

problemei, precum şi soluŃia preferată de copil ; 

- îl informează pe copilul capabil de discernământ asupra 

consecinŃelor pe care le-ar avea adoptarea oricăreia dintre soluŃii 

şi îl consiliază pentru a putea alege soluŃia optimă potrivit cu 

drepturile şi interesele sale ; 

- prezintă opinia copilului său îl asista pe acesta în prezentarea 

opiniei sale în faŃa instanŃei, a autorităŃii sau instituŃiei competenŃa 

să soluŃioneze problema ; 

- asigură respectarea drepturilor copilului şi apărarea intereselor 

sale legitime prin considerarea opiniei copilului în adoptarea 

deciziei de către instanŃă/ autoritatea/ instituŃia competentă, în 

raport cu vârsta, gradul de maturitate ale acestuia ; 

- oferă copilului prin consiliere, libertatea de a căuta, de a primi şi 

de difuza informaŃii de orice natură care vizează promovarea 
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bunăstării sale sociale, spirituale şi morale sănătatea sa fizică şi 

mentală, sub orice formă şi prin orice mijloace la alegerea să ; 

- ajută copilul pentru liberă asociere în structuri formale şi 

informale precum şi libertatea de întrunire paşnică ; 

- ajută la respectarea apartenenŃei la o minoritate naŃională, etnica, 

religioasă sau lingvistică şi la o viaŃă culturală proprie ;  

- ajută la respectarea personalităŃii şi individualităŃii sale ; 

- analizează şi monitorizează măsurile disciplinare a copilului în 

acord cu demnitatea copilului, nefiind permise sub nici un motiv  

pedepsele fizice ca acelea care se afla în legătură cu dezvoltarea 

fizică, psihică sau care afectează starea emoŃională a copilului ; 

asistarea şi acompanierea prin consiliere psihologică a copilului 

abuzat, neglijat, traficat în vederea audierii care are loc în camera 

de consiliere şi în instanŃă ;  

- include în programul de consiliere şi psihoterapie :  

         - copilul aflat în situaŃie de risc sau victimă a oricărei forme 

de abuz, neglijentă, exploatare, trafic ;             

         - copilul pentru care urmează să se stabilească o măsură 

specială de  protecŃie;                 

         - copilul pentru care a fost stabilită o măsură specială de 

protecŃie, pe toată durata acesteia ;                             

         - copilul pentru care a fost stabilită o măsură specială de 

protecŃie, cu ocazia reevaluării, modificării sau revocării acesteia 

de către comisie;                                         

          - copilul ai cărui părinŃi se afla în situaŃii deosebite-ex. 

divorŃ,violenŃa familială, părăsirea domiciliului;    

          - copilul aflat temporar într-o situaŃie de conflict de interese 

cu părinŃii/reprezentanŃii săi legali ; 
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- colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate;  

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

- previne violenŃa domestică şi abuzul/neglijarea prin campanii de 

informare în comunitate; 

- monitorizează situaŃia copiilor din sectorul 1, respectarea şi 

realizarea drepturilor lor; asigură centralizarea şi sintetizarea 

datelor şi informaŃiilor. 

 Art. 79. SERVICIUL PROTECłIE COPIL DELINCVENT 

(locaŃia:Bucureşti, Sector 1, B-dul Luptătorilor nr. 40, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjuncrt ProtecŃia 

Copilului) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- evaluează situaŃia copiilor care au săvârşit fapte prevăzute de 

legea penală, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la 

comportamentul antisocial, cât şi a potenŃialului lor de recuperare, 

pentru determinarea tipului de intervenŃie adecvată: 

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor speciale stabilite de 

organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă 

prevăzută de legea penală; 

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a consumului de alcool şi droguri în colaborare cu 

Centrul de AsistenŃă Integrată a AdicŃilor; 



 375

- asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a comportamentului delincvent, popularizând în rândul 

minorilor consecinŃele penale ale activităŃii infracŃionale 

desfăşurate de aceştia; 

- propune supravegherea specializată pentru copilul care a comis 

o faptă penala dar care nu raspune penal;  

- propune plasamentul copilului în familia extinsă ori în cea 

substitutivă sau plasamentul copilului într-un serviciu de tip 

rezidenŃial specializat  în cazul în care gradul de pericol social al 

faptei săvârşite impune separarea copilului de mediul familial şi/ 

sau dacă dezvoltarea şi integritatea lui morala sunt periclitate din 

motive independente de voinŃa părinŃilor; 

- asigură consilierea şi orientarea părinŃilor şi a copilului care a 

săvârşit o faptă penală, în vederea sprijinirii resocializarii acestuia; 

colaborează cu PoliŃia în vederea identificării delincvenŃilor minori; 

urmăreşte evoluŃia copilului delincvent după ce Comisia/InstanŃă a 

dispus faŃă de acesta o măsură specială de protecŃie; 

- asigură confidenŃialitatea informaŃiilor cu privire la faptele 

săvârşite de către copilul care răspunde penal, inclusiv date cu 

privire la persoana acestuia; 

- asigură servicii specializate pentru a-i asista pe copii care a 

săvârşit fapte prevăzute de legea penala în procesul de reintegrare 

în societate; 

- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate. 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului; 
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- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 80. CENTRUL DE ASISTENTA INTEGRATA A 

ADICłIILOR (locaŃia:Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea 

nr. 74, aflat în subordonarea directă a Şefului Serviciului ProtecŃie 

Copil Delincvent) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- furnizează servicii în sistemul clasic ambulatoriu pentru 

consumatorii de droguri care au urmat o cură de dezintoxicare şi 

care participă punctual la şedinŃe de consiliere şi asistenŃă 

psihologică şi activităŃi de reintegrare socială; 

- activităŃi de informare şi orientare şi prevenire a consumului de 

droguri , în special prevenire şcolară şi comunitară.;  

- asigura şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a consumului de alcool şi droguri în colaborare cu 

Serviciul protecŃie copil delincvent; 

- consiliere psihologică ;    

- servicii de reintegrare comunitară ; 

- socializare şi petrecere a timpului liber ; 

- sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională ; 

- servicii de  recuperare ; 

- terapie ocupaŃională, în vederea facilitării reinserŃiei profesionale; 

colaborare cu Centrele de Evaluare, Prevenire şi Consiliere 

Antidrog din Bucureşti care  vor evalua şi vor face trimiteri ale 

beneficiarilor către centru; 
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- realizarea de grupuri de  discuŃii pentru persoanele care se 

confruntă cu probleme legate de consumul de droguri cât şi  pentru 

specialiştii din domeniul furnizării de servicii,  şi pentru persoanele 

interesate de aspectele multiple ale consumului de droguri; 

- prevenirea consumului de droguri atât în mediul şcolar, cât şi în 

comunitate ce necesită modificarea unui ansamblu de variabile 

legate de acei factori de risc mai apropiaŃi consumului de droguri şi 

de capacităŃi personale, care pot acŃiona ca factori de protecŃie 

faŃă de întărirea consumului problematic de droguri. 

- realizarea de contacte şi asigurarea medierii cu persoanele de 

referinŃă şi /sau suport din mediul de viaŃă al consumatorului de 

droguri; părinŃi, prieteni, fraŃi, alte rude apropiate. 

- consilierea persoanelor de suport în vederea facilitării readaptării 

consumatorului de droguri la mediul social din care provine. 

- colaborarea cu autorităŃile publice locale din zona administrativ-

teritorială în care domiciliază consumatorul de droguri în vederea 

monitorizării cazului după încheierea tratamentului postcură 

- identificarea factorilor care influenŃează stilul de viaŃă în legătură 

cu consumul şi abuzul de droguri la adolescenŃi: 

- realizarea planului individualizat de asistenŃă pentru consumatorii de 

droguri ; pe baza evaluării se va întocmi, împreună cu beneficiarul, un 

plan personalizat de asistenŃă, care va putea fi modificat în funcŃie de 

evoluŃia cazului ; planul de asistenŃă listează clar responsabilităŃile 

serviciului şi ale beneficiarului ; respectarea paşilor de intervenŃie 

consemnaŃi în planul individualizat de asistenŃă; 

- realizarea planificării intervenŃiei preventive (informare); 

planificarea programului de prevenire se referă la faza în care se 

proiectează şi se elaborează intervenŃia preventivă. În această 
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fază se aleg obiectivele şi metodele, bazele conceptuale ale 

intervenŃiei, grupul Ńintă şi resursele disponibile ; în cadrul acestei 

activităŃi se identifică factorii de risc şi de protecŃie din mediul de 

viaŃă al respectivei comunităŃi, iar activitatea de prevenire vizează 

întărirea factorilor de protecŃie şi diminuarea factorilor de risc. 

- întocmirea  de parteneriate cu alŃi furnizori de servicii în domeniu, 

pentru realizarea obiectivelor furnizării de servicii; 

- colaborarea cu alte servicii din cadrul DGASPC 1 în vederea 

soluŃionării eficiente şi complete a cazurilor   sociale aflate în 

evidenŃa serviciului ; 

- rapoarte de evaluare trimestriale/anuale ale activităŃilor 

serviciului/centrului; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 81. SERVICIUL FAMILIAL( locaŃia: Bucureşti, Sector 

1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă 

a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) îndeplineşte 

următoarele principale atribuŃii: 

- vizitează în mod regulat copilul aflat în plasament familial, având 

inclusiv întâlniri individuale cu copilul; 

- se asigura că dezvoltarea educaŃională şi socială a fiecărui copil 

plasat sunt stimulate prin frecventarea şcolii; 

- sprijină tânărul aflat în situaŃia încetării măsurii de plasament, 
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furnizându-i informaŃii despre sprijinul financiar sau de altă natură 

de care beneficiază, în condiŃiile legii, după încetarea măsurii; 

- identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în 

plasament copilul, cu prioritate  familia extinsă sau la familia 

substitutive; 

- evaluează persoană sau familia care primeşte copil în plasament 

cu privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie 

să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament ; 

- verifică trimestrial împrejurimile care au stat la baza stabilirii 

plasamentului copilului la o familie/persoană; 

- întocmeşte, trimestrial sau ori de câte ori apare o situaŃie care 

impune acest lucru, rapoarte privitoare la evoluŃia dezvoltării fizice, 

mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului şi a modului în 

acesta este îngrijit; 

- sesizează comisia sau instanŃă judecătoreasca privind 

necesitatea modificării sau  încetării plasamentului; 

- evaluează persoană sau familia care urmează a fi tutore cu 

privire la garanŃiile morale şi condiŃiile materiale pe care trebuie să 

le îndeplinească pentru a primi un copil în îngrijire, acordându-se 

prioritate membrilor familiei extinse a copilului şi întocmeşte  

raportul de evaluare; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 
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Art. 82. BIROUL ADOPłII, POSTADOPTII (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Copilului) îndeplineşte următoarele principale atribuŃii: 

- Ńine evidenŃa copiilor al căror P.I.P. stabileşte că finalitate adopŃia 

internă; 

- asigură sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaŃi în evidenŃă  

sa, opinia lor fiind consemnată şi luată în cosiderare în raport cu 

vârsta şi capacitatea lor de înŃelegere; 

- asigură determinarea compatibilităŃii copil-familia potenŃial 

adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinŃelor şi opiniilor 

exprimate de acesta; 

- oferă persoanei/familiei care îşi exprima intenŃia de a adopta, 

informaŃii complete despre procedura de atestare, pregătire şi 

despre serviciile de sprijin existente; 

- oferă persoanei/familiei care îşi exprima intenŃia de a adopta 

posibilitatea de a întâlni persoana/familia care au adoptat; 

- asigură evaluarea familiei/persoanei care doreşte să adopte, 

Ńinând cont de interesul superior al copilului; 

- oferă informaŃii şi asigură sprijinul necesar pentru părinŃii copiilor 

pentru care soluŃia P.I.P. este adopŃia, precum şi pentru familia 

extinsă; 

- informează părinŃii copilului său, după caz, reprezentantul legal al 

cărui consimŃământ la adopŃie este cerut de lege asupra 

consecinŃelor şi efectelor adopŃiei, în special asupra încetării 

legăturilor de rudenie ale copilului; 

- desfăşoară activităŃi de informare şi promovare a adopŃiei 

naŃionale; 
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- asigură consilierea persoanei/familiei potenŃial adoptatoare şi 

organizează programe de pregătire pentru aceştia.       

- asigură servicii de sprijin, consiliere şi asistenta familiilor 

adoptatoare, copiilor adoptaŃi şi familiei biologice; 

- asigură urmărirea şi monitorizarea evoluŃiei copilului şi a relaŃiilor 

dintre acesta şi părinŃii săi adoptivi pe intrega perioada prevăzută 

de lege; 

- întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la evoluŃia copilului 

adoptat şi a relaŃiilor dintre copil şi părinŃii adoptatori; 

- întocmeşte rapoartele postadoptie şi Ńine evidenŃa acestora; 

- întocmeşte referatele pentru închiderea cazurilor la sfârşitul 

perioadei prevăzute pentru realizarea urmăririi adopŃiei; 

- furnizează şi asigură accesul copilului şi familiei la serviciul 

postadoptie, în funcŃie de nevoile identificate; 

- Ńine evidenŃa serviciilor de care beneficiază copilul şi/sau familia 

adoptatoare; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate. 

Art. 83. SERVICIUL COMISIEI PENTRU PROTECłIA 

COPILULUI (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. 

Averescu nr.17, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Copilului) îndeplineşte următoarele 

principale atribuŃii: 
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- asigură convocarea membrilor Comisiei pentru ProtecŃia 

Copilului ; 

- întocmeşte proiectul Ordinii de Zi pe baza propunerilor înaintate 

de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 şi de celelalte instituŃii din 

domeniu şi îl înaintează Preşedintelui Comisiei sau 

Vicepreşedintelui Comisiei; 

- pregăteşte dosarele înaintate de serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 1 

şi de celelalte instituŃii  din domeniu pentru şedinŃa Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

- convoacă pesoanele chemate în faŃa Comisiei  pentru 

soluŃionarea cauzelor în formă şi termenul prevăzut de lege şi Ńine 

registrul special de evidenŃă a convocărilor; 

- asigură consemnarea în procesul-verbal al şedinŃei, audierile şi 

dezbaterile ce au loc în şedinŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului, 

a hotărârile adoptate şi modul în care au fost adoptate; 

- redactează hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1 

potrivit procesului-verbal al Comisiei în formă şi termenul prevăzut 

de lege; 

- asigură transmiterea informaŃiilor şi actelor specifice procesului 

de protecŃie a copilului; 

- înregistrează hotărârile Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 

1 în registrul special de evidenta a hotărârilor; 

- înregistrează în registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei actele 

emise de Comisie, altele decât hotărârile; 

- Ńine registrul special de procese-verbale ale Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1; 

- comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1 în formă şi termenul prevăzut de lege ; 
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- organizează şi Ńine la zi arhiva Comisiei pentru ProtecŃia Copilului 

Sector 1; 

- asigură corespondenta actelor specifice cu alte Comisii şi DirecŃii 

generale ; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate; 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

Art. 84. SERVICIUL ASISTENTA MATERNALA (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Copilului) îndeplineşte următoarele atribuŃii: 

- realizează, în urma sesizării, evaluarea nevoilor copilului, având 

în vedere aspecte legate de sănătate, identitate, familie şi relaŃii 

sociale, conduita, dezvoltare emoŃională, comportament şi 

deprinderi de îngrijire personală; 

- realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale 

regulate, cel puŃin trimestriale, pe durata măsurii de protecŃie 

specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în 

circumstanŃele care au dus la stabilirea măsurii; 

- întocmeşte planul individualizat de protecŃie, plan care cuprinde 

obiectivele şi activităŃile ce vor fi realizate pe termen scurt şi lung, 

activităŃi ce sunt stabilite pe baza evaluării nevoilor copilului; 



 384

- monitorizează şi înregistrează evoluŃia planului individualizat de 

protecŃie şi realizează revizuiri ale acestuia la intervale regulate, 

cel puŃin trimestriale, pe durata măsurii de protecŃie specială şi ori 

de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în 

circumstanŃele care au dus la stabilirea măsurii; revizuirea se 

realizează înaintea reevaluării măsurii de plasare; 

- coordonează activităŃile privind pregătirile referitoare la îngrijirea 

de zi cu zi a copilului înaintea plasării copilului său în cel mult 7 zile 

după plasare, în cazul plasamentului în regim de urgenŃă şi 

facilitează comunicarea şi informarea părŃilor (copil, familie, 

asistent maternal); 

- aduce la cunoştinŃa asistentului maternal toate informaŃiile despre 

copil, necesare în vederea asigurării îngrijirii în siguranŃă a 

acestuia, precum şi a celorlalŃi copii ai asistentului maternal sau 

plasaŃi la acesta; 

- întocmeşte convenŃia de plasament pentru fiecare copil; 

- coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul 

maternal, astfel încât nevoile şi preferinŃele copilului să fie 

satisfăcute; 

- propune autorităŃilor competente instituirea/schimbarea/încetarea 

măsurii de protecŃie; 

- realizează reevaluarea măsurii de protecŃie specială şi ori de câte 

ori s-a constatat o modificare în circumstanŃele care au dus la 

stabilirea măsurii de protecŃie, înaintează dosarul spre soluŃionare 

autorităŃilor competente; 

- susŃine în faŃa Comisiei pentru ProtecŃia Copilului sector 1 

instituirea  /schimbarea /încetarea măsurii de protecŃie propusă; 

organizează, coordonează şi monitorizează activităŃile în care sunt 
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implicaŃi alŃi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste 

intervenŃii; 

- vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri individuale 

cu copilul; 

- asigură, în condiŃiile legii, menŃinerea relaŃiilor copilului cu familia 

sau cu orice persoane relevante pentru viaŃa copilului, Ńine 

evidenŃa vizitelor/întâlnirilor şi consemnează impactul acestora 

asupra copilului; 

- întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat în 

plasament la asistent maternal profesionist; 

- se asigura că fiecare copil este înscris la un medic de familie şi 

are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv 

consiliere şi terapie, îngrijire stomatologica şi oftalmologica, un 

regim alimentar adecvat şi informaŃii despre un mod de viaŃă 

sănătos; 

- se asigura că dezvoltarea educaŃională şi socială a fiecărui copil 

plasat este stimulata prin frecventarea grădiniŃei, şcolii sau 

participă la orice alte forme organizate de stimulare şi educare; 

- sprijină tânărul aflat în situaŃia încetării măsurii de plasament, 

furnizându-i informaŃii despre sprijinul financiar sau de altă natură, 

disponibil în condiŃiile legii, după încetarea măsurii; 

- colaborează cu instituŃii guvernamentale şi neguvernamentale din 

domeniul protecŃiei copilului în vederea îndeplinirii atribuŃiilor ce îi 

revin; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 
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- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate; 

- colaborează cu celelalte servicii din cadrul DGASPC sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

Art. 85. SERVICIUL FORMARE, EVALUARE ŞI 

MONITORIZARE ASISTENłI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului) îndeplineşte următoarele atribuŃii :  

- colaborează cu Autoritatea judeŃeana/locală cu atributiii în 

domeniul protecŃiei copilului în elaborarea stategiei de recrutatre a 

asistenŃilor maternali profesionişti; 

- identifică şi evaluează capacitatea solicitanŃilor în vederea 

atestării ca AMP, în condiŃiile legii; 

- pregăteşte persoanele care pot deveni asistenŃi maternali 

profesionişti, în condiŃiile legii; 

- organizează cursuri de formare iniŃială a asistenŃilor maternali 

profesionişti şi eliberează certificate de absolvire ; 

- întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a asistenŃilor 

maternali profesionişti; 

- întocmeşte şi prezintă C.P.C. – Sector 1 raportul de anchetă 

psihosocială privind evaluarea  capacităŃii de a deveni asistent 

maternal profesionist; 

- propune C.P.C. Sector 1 admiterea sau respingerea cererii de 

atestare ca asistent maternal profesionist; 

- instrumentează şi soluŃionează toate sesizările referitoare la copii 

care necesită protecŃie pentru îngrijirea lor de către un AMP, 
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identificând în funcŃie de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal 

potrivit; 

- întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform 

standardelor ; 

- sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că 

acesta este informat în scris, accepta, înŃelege şi acŃionează  în 

conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia promovate 

de către autoritatea competenta ; 

- prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea 

copilului la acesta, standardele , procedurile şi oricare alte 

instrucŃiuni referitoare la îngrijirea copilului , asigurându-se că 

acestea au fost înŃelese; 

- participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP , prezentând 

abilităŃile şi competentele AMP; 

- furnizează în scris către AMP  informaŃiile privind sprijinul 

disponibil din partea grupului local de AMP sau a formelor 

asociative ale AMP; 

- furnizează în scris către AMP informaŃiile privind procedurile ce 

vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al 

oricărei alte plângeri făcute împotriva lui , precum şi asupra 

sprijinului disponibil în astfel de situaŃii; 

- identifică nevoile de pregătire şi potenŃialul fiecărui AMP, precum 

şi ale membrilor familiei acestuia ; 

- evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor ; 

- întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, 

suspendarea sau retragerea  atestatului de asistent maternal 

profesionist, în condiŃiile legii; 
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- colaborează cu instituŃii guvernamentale şi nonguvernamentale 

din domeniul protecŃiei copilului în vederea îndeplinirii atribuŃiilor 

care îi revin ; 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului General 

precum şi proiectele hotărârilor pe care DGASPC Sector 1 le 

supune spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său 

de activitate; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii ale Directorului General şi 

proiectele de Hotărâri promovate de DGASPC Sector 1 în Consiliul 

Local, în domeniul său de activitate; 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului . 

Art. 86. COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. IOSIF” 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Sos. Kiseleff nr.9, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Copilului) are ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip 

rezidenŃial, pe o durată determinată, a copilului aflat în dificultate. 

În cadrul centrului de plasament se respectă şi se urmăreşte 

realizarea drepturilor copilului la : 

- găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de specialitate 

în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

- viaŃă şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

- nivel de trăi corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 
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- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanta ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 Centrul de zi are ca obiectiv prevenirea instituŃionalizării, prin 

asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităŃi de îngrijire, educaŃie, 

recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaŃă 

independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii 

(şcolari şi preşcolari), cât şi a unor activităŃi de sprijin, consiliere, 

educare etc. pentru părinŃi sau reprezentanŃii legali, precum şi 

pentru alte persoane care au în îngrijire copii. AtribuŃii principale 

ale centrului de zi şi tipuri de servicii pe care le oferă: 

 - ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 - ActivităŃi educaŃionale 

 - ActivităŃi recreative şi de socializare 

 - Orientare  pentru părinŃi 

 - ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

Art. 87. COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

MARIA”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Minervei nr. 31 A, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Copilului )  

 COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. MARIA” organizat 

în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 include o componentă de zi 

(pentru copiii din sectorul 1 şi care se afla în situaŃie de risc de 
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abandon şcolar sau instituŃionalizare) şi o componentă rezidenŃială 

care are drept misiune generală furnizarea sau asigurarea 

accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 

educaŃie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale 

şi socio-profesionale. 

 În cadrul Complexului Social de Servicii „Sfânta Maria” se 

respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 

- găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de specialitate 

în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

- viaŃă şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv  

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

- nivel de trăi corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanta ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

 Componenta rezidenŃială a C.S.S. „Sfânta Maria”  are în 

principal următoarele atribuŃii:  

a) asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiŃiile 

igienico - sanitare necesare protecŃiei speciale a copiilor, tinerilor. 
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b) asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenŃă 

medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a 

beneficiarilor;  

c) asigură paza şi securitatea beneficiarilor;  

d) asigură beneficiarilor protecŃie şi asistenŃă în cunoaşterea şi 

exercitarea drepturilor lor;  

e) asigură accesul beneficiarilor la educaŃie, informare, cultură;  

f) asigură educaŃia informală şi nonformală a beneficiarilor, în 

vederea asimilării cunoştinŃelor şi a deprinderilor necesare 

integrării sociale;  

g) asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaŃiilor cu 

comunitatea;  

h) asigură climatul favorabil dezvoltării personalităŃii copiilor;  

asigură participarea beneficiarilor la activităŃi de grup şi la 

programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;  

i) asigură intervenŃie de specialitate;  

j) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul 

individualizat de protecŃie;  

k) urmăresc modalităŃile concrete de punere în aplicare a măsurilor 

de protecŃie specială, integrarea şi evoluŃia beneficiarilor în cadrul 

serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau 

modificarea planului individualizat de protecŃie sau îmbunătăŃirea 

calităŃii îngrijirii acordate;  

l) asigură posibilităŃi de petrecere a timpului liber.  

 Centrul  de zi din cadrul C.S.S.”Sfânta Maria” are ca obiect 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară şi 
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profesională etc. pentru copii (şcolari mici, clasele I - VIII), cât şi a 

unor activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau 

reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii. AtribuŃiile şi activităŃile principale ale centrului de zi  în 

funcŃie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari sunt:  

a) asigură un program educaŃional adecvat vârstei, nevoilor, 

potenŃialului de dezvoltare şi particularităŃilor copiilor;  

b) asigură activităŃi recreative şi de socializare;  

c) asigură copiilor consiliere psihologică şi orientare şcolară şi 

profesională;  

d) asigură părinŃilor consiliere şi sprijin;  

e) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea 

comportamentelor abuzive ale părinŃilor şi a violenŃei în familie;  

f) asigură programe de abilitare şi reabilitare;  

g) contribuie la depistarea precoce a situaŃiilor de risc care pot 

determina separarea copilului de părinŃii săi;  

h) contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii 

sau, după caz, în planul individualizat de protecŃie.  

i) ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

j) ActivităŃi educaŃionale 

k) Orientare pentru părinŃi 

l) ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 BIROUL ADMINISTRATIV (locaŃia locaŃia: Bucureşti, Sector 

1, Str.Minervei nr.31 A, aflat în subordonarea directă a Şefului 

Complexului Social de Servicii Sf. Maria) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii principale: 

- asigură gestiunea patrimoniului centrului: clădirile, mobilierul, 

dotările tehnice şi întreŃinerea curentă a acestora; 
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- asigură inventarierea patrimoniului în condiŃiile şi termenele 

stabilite de actele normative în vigoare şi face propuneri pentru 

casare a obiectelor de inventar, pregăteşte şi asigură operaŃiile de 

inventariere anuală şi curentă a bunurilor centrului; 

- planifică, lunar, aprovizionarea cu alimente, materiale de 

curăŃenie şi consumabile birou, cât şi anual, echipamentul 

beneficiarilor, inclusiv cazarmament; 

- colaborează cu alte compartimente pentru stabilirea necesitaŃilor 

de dotare şi reparare a clădirii; 

- întocmeşte şi urmăreşte pe traseul corespunzător referatele de 

nesitate şi Ńine evidenŃa acestora; 

- face propuneri pentru investiŃii şi reparaŃii curente; 

- asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor centrului; 

- întocmeşte registrul de inventar şi registrul de răspândire 

cuprinzând bunurile materiale existente; 

- face propuneri pentru casare a obiectelor de inventar, pregăteşte 

şi asigură operaŃiile de inventariere anuală şi curentă a bunurilor 

instituŃiei; 

- se preocupă continuu de buna funcŃionare a aparaturii din dotare 

cât şi de condiŃiile de păstrare a alimentelor date în consum  zilnic 

beneficiarilor centrului; 

- ia măsuri pentru asigurarea bunei funcŃionarii a bucătăriei şi 

controlează şi ia măsuri de asigurare permanentă a curăŃeniei 

centrului şi a spaŃiilor aferente acestuia; 

- ia măsuri pentru asigurarea securităŃii clădirilor precum şi 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- răspunde de întocmirea la timp a tuturor situaŃiilor administrativ 

gospodăreşti; 



 394

- recepŃionează produsele alimentare şi nealimentare, conform 

facturii însoŃitoare, asigurându-se că sunt îndeplinite cerinŃele 

privind calitatea şi că au în acest sens, documentele care atestă 

acest lucru; 

- participă la întocmirea meniului şi întocmeşte lista de alimente pe 

care o supune spre aprobare contabilului şi şefului de centru, cu o 

zi înainte; 

- controlează zilnic calitatea mâncării şi modul în care sunt folosite 

alimentele pentru pregătirea mesei. 

- se îngrijeşte de înzestrarea şi aprovizionarea complexului social 

cu mobilier, cazarmament, articole vestimentare, încălŃăminte şi 

cele necesare activităŃii de învăŃământ a copiilor  care beneficiază 

de protecŃie potrivit legii, aparatură mijloace de transport, alimente, 

şi altele, potrivit cerinŃelor, fondurilor disponibile şi a metodologiei 

privind accesul la acestea. 

- asigură curăŃenia, încălzirea şi iluminatul clădirii; 

- se îngrijeşte în permanenŃă de asigurarea condiŃiilor necesare 

aplicării măsurilor zilnice de igienă individuală şi colectivă Ńinând 

seama de numărul vârsta şi sexul copiilor din unitate; 

- asigură repararea clădirilor şi inventarului instituŃiei; 

- supravegheza îndeaproape  ritmul şi calitatea lucarilor  de 

reparaŃii, sesizând eventualele nereguli celor îndreptăŃiŃi să ia 

măsuri privind remedierea acestora; 

- ia măsuri pentru asigurarea securităŃii clădirii precum şi privind 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- întocmeşte şi Ńine evidenŃa consumurilor şi comunica situaŃia 

acestora lunar DirecŃiei.  
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Art. 88. CASA „SF. MINA”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. 

Minervei nr. 31A, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Copilului) este căsuŃa de tip familial 

pentru copii/tineri cu dizabilităŃi şi are drept misiune furnizarea sau 

asigurarea accesului copiilor/tinerilor, pe o perioadă determinată, 

la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale. Priveşte 

viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

 Oferă copiilor/tinerilor protejaŃi: 

- nivel de trăi corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanta ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie 

Art. 89. COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

NICOLAE”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Dobrogeanu Gherea 

nr. 74, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului) oferă servicii de centru de zi.  
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 Centrul de zi din cadrul CSS „Sf. Nicolae” are ca obiectiv 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară 

şi profesională etc. pentru copii (şcolari şi preşcolari), cât şi a unor 

activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau 

reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii. AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de 

servicii pe care le oferă: 

 - ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 - ActivităŃi educaŃionale 

 - ActivităŃi recreative şi de socializare 

 - Orientare  pentru părinŃi 

 - ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

Art. 90. CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENłĂ 

„PINOCCHIO” (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Luptătorilor 

nr.40, aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului) asigură accesul copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării lor familiale şi sociale sau luării unei 

măsuri de protecŃie corespunzătoare. Acest centru au un rol 

principal în asigurarea unei intervenŃii eficiente în beneficiul 

copiilor, pentru a promova următoarele categorii de drepturi : 

- dreptul de protecŃie împotriva oricărei forme de violenŃă, 

pedeapsa sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau 

neglijenŃă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenta 

sexuală ; 
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- dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 

necesitate, prin plasament într-o instituŃie adecvată, atunci când 

este privat de mediul său familial ; 

- dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a 

beneficia de asistenta corespunzătoare pe parcursul procedurilor. 

Centrul de primire acŃionează : 

 - pentru a preveni intrarea în sistem a copilului aflat în 

situaŃie de risc, atunci când în urma evaluării cauzelor plasării în 

centrul de primire este realizabilă revenirea copilului în mediul 

familial, eventual însoŃită de măsuri de consiliere şi suport pentru 

părinŃi ; 

 - pentru a proteja copilul şi a-I oferi temporar îngrijirile şi 

consilierea de specialitate de care are nevoie ; 

 - pentru a pregăti intrarea în sistem a copilului aflat în 

dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de 

primire măsura cea mai adecvată fiecărui caz. 

 AtribuŃiile Centrului : 

 Asigură beneficiarului în regim de urgenŃă : 

- primire şi găzduire ; 

- identificare ; 

- întocmire raport caz ; 

- evaluare ; 

- intervenŃie şi tratament ; 

- pregătirea măsurii de protecŃie adecvate. 

 Componenta rezidenŃială. are ca principal obiect de 

activitate ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o durată determinată, a 

copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului de plasament se 

respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor copilului la : 
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- găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de specialitate 

în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

- viaŃă şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

- nivel de trăi corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanta ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

Art. 91. CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECłIE 

PENTRU COPII CU DEFICIENTA AUDITIVA „SF. MIHAIL” 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Neatârnării nr.5, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Copilului) oferă servicii pentru protecŃia copilului şcolar cu 

dizabilităŃi (deficienta auditiva) , care au drept misiune furnizarea 

sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la 

găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire în vederea 

reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.   

- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei 
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pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, după caz, 

certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de 

orientare şcolară şi planul de servicii personalizat. 

- Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în protecŃie 

specială pentru că aceştia să poată contacta şi implică în viaŃa lor 

orice persoană, instituŃie, asociaŃie său serviciu din comunitate, 

după cum doresc, cu excepŃia restricŃiilor prevăzute în planul de 

servicii personalizat şi programele de intervenŃie specifică.  

- Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului personal 

şi al confidenŃialităŃii într-un mod cât mai apropiat de mediul 

familial.  

- Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   

- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 

adecvată tipului dizabilităŃii/handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

- Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de petrecere a 

timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, 

potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor personale. 

- Asigurarea accesului şi participării copiilor la activităŃi variate şi 

eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor 

specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

- Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, cu 

privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 
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- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităŃile 

administraŃiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din 

comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

Art. 92. CENTRUL DE PLASAMENT„SF. PETRU ŞI 

PAVEL”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Calea DorobanŃilor nr.187, 

aflat în subordonarea directă a Directorului General Adjunct 

ProtecŃia Copilului) organizat în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 are 

ca principal obiect de activitate ocrotirea de tip rezidenŃial, pe o 

durată determinată, a copilului aflat în dificultate. În cadrul centrului 

de plasament se respectă şi se urmăreşte realizarea drepturilor 

copilului la : 

 - găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de specialitate 

în vederea reintegrării sau integrării familiale. 

- viaŃă şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv  

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale ; 

- nivel de trai corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanta ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 
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 ActivităŃile desfăşurate în centrul de plasament respecta 

standardele minime obligatorii pentru serviciile rezidenŃiale. 

 Art. 93. COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „JIULUI” 

(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str.Pajurei nr.15 A, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Copilului) include o componentă de centru de zi şi o componentă 

rezidenŃială (centru de primire în regim de urgenŃă). 

 Centrul de zi din cadrul C.S.S. „Jiului” are ca obiect 

prevenirea instituŃionalizării, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităŃi de îngrijire, educaŃie, recreere-socializare, consiliere, 

dezvoltare a deprinderilor de viaŃă independentă, orientare şcolară 

şi profesională etc. pentru copii (cu vârsta până în 4 ani), cât şi a 

unor activităŃi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinŃi sau 

reprezentanŃii legali, precum şi pentru alte persoane care au în 

îngrijire copii. AtribuŃii principale ale centrului de zi şi tipuri de 

servicii pe care le oferă: 

 - ActivităŃi de informare la nivelul comunităŃii 

 - ActivităŃi educaŃionale 

 - ActivităŃi recreative şi de socializare 

 - Orientare  

 - ProtecŃia copilului împotriva abuzurilor 

 Componenta de centru de primire în regim de urgenŃă 

asigura protecŃie copiilor (cu vârstă maximă 3 ani) părăsiŃi/găsiŃi pe 

raza sectorului 1. În cazul internării unui copil care nu poseda acte 

de identitate, are obligaŃia de a începe efectuare demersurilor 

necesare înregistrării copilului, în termen de 24 ore. Aceasta 

componentă a C.S.S.  „Jiului” desfăşoară activităŃi pentru 

promovarea următoarelor drepturi al copiilor: 
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- dreptul de protecŃie împotriva oricărei forme de violenŃă, 

pedeapsa sau brutalitate fizică şi/sau mentală, de abandon sau 

neglijenŃă, de maltratare sau exploatare, inclusiv de violenŃa 

sexuală ; 

- dreptul de a fi protejat prin plasament familial sau, în caz de 

necesitate, prin plasament într-o instituŃie adecvată, atunci când 

este privat de mediul său familial ; 

- dreptul de a fi protejat împotriva oricărei forme de abuz şi de a 

beneficia de asistenŃa corespunzătoare pe parcursul procedurilor. 

C.S.S. „Jiului” acŃionează : 

- pentru a proteja copilul şi a-i oferi temporar îngrijirile de 

specialitate de care are nevoie ; 

- pentru a pregăti intrarea/ieşirea din sistem a copilului aflat în 

dificultate, stabilind în urma rezultatelor evaluării din centrul de 

primire măsura cea mai adecvată fiecărui caz. 

 AtribuŃiile C.S.S. „Jiului” : 

 Asigură beneficiarului în regim de urgenŃă : 

- primire şi găzduire ; 

- identificare ; 

- întocmire raport caz ; 

- evaluare ; 

- intervenŃie şi tratament ; 

- pregătirea măsurii de protecŃie adecvate. 

 Art. 94. CENTRUL DE ASISTARE ŞI PROTECłIE PENTRU 

COPII CU HANDICAP ”SF. GAVRIL”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

Str. Victor Daimaca nr.2, aflat în subordonarea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului)  oferă servicii 

pentru protecŃia copilului şcolar cu dizabilităŃi , care au drept 
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misiune furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.   

- Fiecare copil este admis în unitate în urma unei evaluări 

complexe a nevoilor sale specifice şi în baza hotărârii comisiei 

pentru protecŃia copilului, care are drept anexe, după caz, 

certificatul de încadrare într-un grad de handicap, certificatul de 

orientare şcolară şi planul de servicii personalizat. 

- Se asigură condiŃiile necesare pentru toŃi copiii aflaŃi în protecŃie 

specială pentru că aceştia să poată contacta şi implică în viaŃa lor 

orice persoană, instituŃie, asociaŃie său serviciu din comunitate, 

după cum doresc, cu excepŃia restricŃiilor prevăzute în planul de 

servicii personalizat şi programele de intervenŃie specifică.  

- Asigurarea dreptului la intimitate al copiilor, al spaŃiului personal 

şi al confidenŃialităŃii într-un mod cât mai apropiat de mediul 

familial.  

- Unitatea asigură condiŃiile necesare pentru identificarea şi 

evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoŃionale şi de sănătate 

ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi 

menŃinerea stării de sănătate.   

- Promovare şi sprijinirea, prin materiale şi mijloace 

corespunzătoare, a educaŃiei formală şi non-formală a copiilor, 

adecvată tipului dizabilităŃii/handicapului şi potenŃialului lor de 

dezvoltare. 

- Asigurarea pentru copii a oportunităŃilor multiple de petrecere a 

timpului liber, de recreere şi socializare, conform vârstei, 

potenŃialului de dezvoltare, intereselor şi  opŃiunilor personale. 
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- Asigurarea accesului şi participării copiilor la activităŃi variate şi 

eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor 

specifice, prin serviciile oferite de personalul specializat 

- Aplică proceduri de informare în scris a factorilor interesaŃi, cu 

privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecŃia 

copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului. 

- Unitatea colaborează permanent cu profesioniştii, autorităŃile 

administraŃiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din 

comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în 

interiorul, cât şi în exteriorul său. 

 Modulul rezidenŃial din cadrul C.A.P.C.H. „Sf. Gavril” oferă 

servicii de găzduire, îngrijire, educaŃie şi pregătire/consiliere de 

specialitate în vederea reintegrării sau integrării familiale. Priveşte 

viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei copilului, inclusiv 

cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, sociale şi culturale. 

Oferă copiilor protejaŃi: 

- nivel de trăi corespunzător ; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii ; 

- îngrijire specială şi securitate socială ; 

- ocrotire şi educaŃie personalizata ; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare ; 

- identitate şi istorie proprie ; 

- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului ; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională ; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate ; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare ; 

- odihnă, joc şi vacanta ; 

- informare din diverse surse ; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 
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Art. 95. COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

ANDREI” (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, Str. Cosmeşti nr.15, aflat în 

subordonarea directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia 

Copilului) îndeplineşte următoarele atribuŃii principale: 

- Descrierea activităŃii ce stă la baza funcŃionarii Centrului de zi “Sf. 

Andrei”; 

- Program 7³º – 19³º cu posibilitatea de extindere a programului 6ºº 

- 21ºº, funcŃie de solicitările părinŃilor; 

- Reprezintă o alternativă pentru protecŃia copilului 0-4 ani aflat în 

dificultate fără a-l separa de familia biologică pe timpul nopŃii. 

- Copiii provin din familii aflate în dificultate, generatoare de copii 

abandonaŃi, familii monoparentale lipsite de posibilitatea materiale 

pentru a le asigura un trai decent, familii bolnave lipsite de mijloace 

materiale pentru creşterea şi îngrijirea copiilor. 

- Accesul copiilor se face pe baza planului de servicii şi a 

dispoziŃiei de admitere  emisă de primarul sectorului 1. 

- ActivităŃi de îngrijire personalizată a copiilor înscrişi la Centrul de 

zi (nevoi individuale de hrană, toaleta, odihnă). 

- AsistenŃă socială. 

- ActivităŃi educative în grup şi individual, Ńinându-se cont de vârsta 

şi nivelul de înŃelegere al copiilor, conform legislaŃiei în vigoare cu 

privire la organizarea şi funcŃionarea creşelor.  

- AsistenŃă medicală calificată profilactică şi curativă cu 

recomandări de alimentare. 

- AsistenŃă psihologică individualizata familie-copil.  

- Sensibilizarea familiei la nevoile copiilor. 

- Responsabilizarea familiei faŃă de copii. 
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- ActivităŃi interdisciplinare (întâlniri intre asistentul social, psiholog, 

medic, educatoare, asistenta medicală, pentru stabilirea 

individualizata a modului de abordare a cazurilor) 

- Întocmirea planului personal individual de activitate cu copiii 

- Implicarea familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor. 

Consilierea părinŃilor privind modul de educare şi îngrijire a copiilor 

funcŃie de posibilităŃile familiei. 

- Crearea unui mediu de joacă de calitate, securizant, stimulativ, 

încurajând dezvoltarea intelectuală a copiilor.   

- Socializarea copiilor (vizionare spectacole – teatru de păpuşi, 

plimbări în parc, grădina zoologică, etc.) 

- Dezvoltarea unor relaŃii de respect între angajaŃi, angajaŃi şi copii, 

angajaŃi şi părinŃi.  

- Valorizarea şi responsabilizarea personalului. 

- Creşterea responsabilizării familiei în relaŃia cu copiii. 

- Stabilirea unui model de activitate cu copiii ce provin din familiile 

în dificultate ce beneficiază de suport financiar din partea 

autorităŃilor locale. 

- Evaluarea – reevaluarea cazurilor 

- Campanii de sensibilizare a comunităŃii la problemele acestor 

copii. 

 CENTRUL MATERNAL „SF. ANDREI” are următoarele 

atribuŃii: 

 Descrierea activităŃii ce stă la baza funcŃionării Centrului 

Maternal „Sf. Andrei”: 

 Centrul Maternal este o componentă de tip rezidenŃial ce 

protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant legal – copil; 

gravidă în ultimul trimestru de sarcina pe o perioadă de maxim 12 

luni.  
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 Accesul acestor cupluri se face prin dispoziŃie de admitere 

data de directorul general în baza planului de servicii .Dacă 

mama/gravidă este minoră admiterea acesteia se face în baza 

hotărârii de plasament emisă de C.P.C sau instanŃă 

judecătorească. 

 Nu pot fi protejate femeile cu tulburări neuropsihice, tulburări 

de comportament sau dependente de alcool/droguri. 

 ActivităŃile Centrului Maternal se vor desfăşura preponderent 

pe: 

- educare; 

- companiere; 

- responsabilizarea mamelor faŃă de copii; 

- stimulare psiho-emoŃională; 

- dezvoltarea relaŃiei mamă-copil; 

- dobândirea tehnicii de îngrijire, alimentare şi joc cu copilul; 

- socializare; 

- consilierea mamei defavorizate cât şi a familiei acesteia; 

- integrare profesională; 

- reintegrare în familie; 

- evaluări şi reevaluări ale programelor individualizate; 

- realizarea campaniilor de sensibilizare a comunităŃii la 

problemele acestor persoane; 

- monitorizarea timp de 6 luni după părăsirea Centrului Maternal. 

 Prin conducătorul Complexului se asigura: 

- promovarea principiilor şi normelor prevăzute în ConvenŃia ONU 

cu privire la drepturile copilului; 

- sincronizarea activităŃilor echipei tehnice şi a celei administrative  

pentru cele două centre; 
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- îndrumarea, coordonarea şi controlul activităŃilor desfăşurate de 

personalul complexului; 

- respectarea Metodologiei de Organizare şi FuncŃionare a 

Complexului, care este în acord cu standardele în vigoare(sociale, 

psihoeducaŃionale, economice, administrative şi de siguranŃă 

alimentară); 

- se menŃin relaŃiile de colaborare cu sponsorii ce participa la 

creşterea calităŃii vieŃii beneficiarilor. 

Art. 96. CASA „STEJĂREL” (locaŃia: Bucureşti, Sector 1, 

Str. Nazarcea nr.30 A), CASA „BRĂDUł” (locaŃia: Bucureşti, 

Sector 1, Str. Somesul Rece nr.47), CASA „BUBURUZA”(locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, Str. Plaviei nr.26-30), CASA „ALEXANDRA” 

(locaŃia:Bucureşti, Sector 1, Str.Vrancea nr.9B), CASA „SF. 

ŞTEFAN” şi CASA „SF. CONSTANTIN” aflate în subordonarea 

directă a Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului, sunt 

căsuŃe de tip familial pentru copii cu dizabilităŃi şi au drept misiune 

furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă 

determinată, la găzduire, îngrijire, reabilitare, educaŃie şi pregătire 

în vederea reintegrării sau integrării familiale şi includerii sociale.  

 Priveşte viaŃa şi dezvoltare în toate privinŃele existenŃei 

copilului, inclusiv cele fizice, afective, psiho-sociale, cognitive, 

sociale şi culturale. Oferă copiilor protejaŃi: 

- nivel de trăi corespunzător; 

- servicii eficiente de ocrotire a sănătăŃii; 

- îngrijire specială şi securitate socială; 

- ocrotire şi educaŃie personalizată; 

- protecŃie împotriva oricăror forme de abuz sau maltratare; 

- identitate şi istorie proprie; 
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- libertate spirituală, religioasă, a conştiinŃei şi a cuvântului; 

- exprimare liberă şi consiliere socio-profesională sau vocaŃională; 

- intimitatea propriei persoane şi confidenŃialitate; 

- standarde de viaŃă corespunzătoare; 

- odihnă, joc şi vacanŃă; 

- informare din diverse surse; 

- reevaluarea periodică a măsurilor de protecŃie. 

Art. 97. COMPLEXUL SOCIAL DE SERVICII „SF. 

ECATERINA”(locaŃia: Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. 

Averescu nr. 17, aflat în subordonarea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Copilului) îndeplineşte următoarele 

atribuŃii: 

 AtribuŃii generale 

- să elaboreze planul de acŃiune al complexului ( pentru o perioadă 

de un an calendaristic) pe baza standardelor minime obligatorii şi a 

nevoilor identificate la nivelul comunităŃii Sectorului 1.; 

- să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor 

şi a oricăror forme de exploatare ; 

- să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în vederea 

optimizării activităŃii ; 

- coordonatorul are responsabilitatea de a realiza demersurile în 

vederea identificării de surse suplimentare de finanŃare, cu 

precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, 

pentru asigurarea derulării activităŃilor necesare în comunitate şi 

autosusŃinere pe termen lung a CRCD. ; 

- să realizeze demersurile în vederea unui management eficient 

atât al resurselor umane cât şi a resurselor financiare ; 

- să intocmesca şi să aducă la cunoştinŃa angajaŃilor regulamentul 
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de ordine interioară sau norme interne de funcŃionare ; 

CSS Sf Ecaterina- Centrul Maternal   este o componentă de tip 

rezidenŃial ce protejează cuplurile defavorizate mamă/reprezentant 

legal – copil;gravidă în ultimul trimestru de sarcina pe o perioadă 

de maxim 12 luni.  

 Accesul acestor cupluri se face prin dispoziŃie de admitere 

data de directorul general în baza planului de servicii .Dacă 

mama/gravidă este minoră admiterea acesteia se face în baza 

hotărârii de plasament emisă de C.P.C sau instanŃă 

judecătorească. 

 AtribuŃii : 

- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi 

condiŃiile igienico-sanitare necesare protecŃiei speciale a 

beneficiarilor  serviciului, în funcŃie de nevoile şi de caracteristicile 

fiecărei categorii de beneficiari ; 

- asigură, după caz , supravegherea stării de sănătate, asistenta 

medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permenenta a 

beneficiarilor ; 

- asigură securitatea beneficiarilor ; 

- asigură beneficiarilor sprijin şi informare în ceea ce priveşte 

cunosterea şi exercitarea drepturilor lor ; 

- asigură beneficiarilor educaŃie, informare şi accesul la cultura ; 

- asigură educaŃia informala şi nonformala a beneficiarilor , în 

vederea asimilării cunoştinŃelor se deprinderilor necesare integrării 

sociale; 

- realizează demersuri în vederea socializări beneficiarilor, 

dezvoltării relaŃiilor cu comunitatea ; 

- realizează demersurile în vederea dezvoltării favorabile a 
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personalităŃii copiilor; 

- realizează demersuri în vederea participării beneficiarilor la 

activităŃile de grup şi la programe individualizate, adaptate  

nevoilor şi caracteristicilor lor; 

- întocmeşte pentru fiecare copil în parte un plan personalizat de 

intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

- urmăreşte modalităŃile de aplicare a măsurilor de protecŃie, 

integrare şi evoluŃia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează 

propuneri vizând îmbunătăŃirii calităŃii  actului de protecŃie. 

CSS Sf Ecaterina, prin Centrul de Recuperare Neuropsihomotorie 

- asigură servicii de protecŃie infantila de tip recuperatoriu având 

următoarele atribuŃii: 

- să colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

- să realizeze activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu privire 

la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea /includerea 

socială deplină şi activă. 

- să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile copiilor 

care frecventează CRCD ; 

- să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan personalizat 

de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime în vigoare), în funcŃie de necesităŃi ; 

- să elaboreze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, în 

conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 

şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 

consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 



 412

de recuperare specifice); 

- coordonatorul CRCD are responsabilitatea de a realiza 

demersurile în vederea identificării de surse suplimentare de 

finanŃare, cu precădere prin identificarea şi mobilizarea resurselor 

comunitare, pentru asigurarea derulării activităŃilor necesare în 

comunitate şi autosusŃinere pe termen lung a CRCD. 

- coordonatorul CRCD are responsabilitatea de a aviza aceste 

regulamente şi de a le aduce la cunoştinŃa personalului; 

- elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în conformitate cu 

specificul CRCD, nevoile comunităŃii şi regelementarile legale în 

vigoare. 

- elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de CRCD conform standaradelor minime 

obligatorii şi a planului de acŃiune ; 

 Biroul Administrativ,este metodologic coordonat de 

Directorului General Adjunct – DirecŃia  Administrativă şi are 

următoarele atribuŃii: 

- asigura gestiunea patrimoniului centrului: clădirile, mobilierul, 

dotările tehnice şi întreŃinerea curentă a acestora; 

- asigură inventarierea patrimoniului în condiŃiile şi termenele 

stabilite de actele normative în vigoare şi face propuneri pentru 

casare a obiectelor de inventar, pregăteşte şi asigură operaŃiile de 

inventariere anuală şi curentă a bunurilor centrului; 

- planifica, lunar, aprovizionarea cu alimente, materiale de 

curăŃenie şi consumabile birou, cât şi anual, echipamentul 

beneficiarilor, inclusiv cazarmament; 

- colaborează cu alte compartimente pentru stabilirea necesitaŃilor 

de dotare şi reparare a clădirii; 
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- întocmeşte şi trimite la direcŃie referatele de necesitate conform 

planificărilor mai sus menŃionate; 

- face propuneri pentru investiŃii şi reparaŃii curente; 

- asigură păstrarea şi justa folosire a bunurilor centrului; 

- administrează mijloacele fixe şi obiectele de inventar ale 

aparatului propriu D.G.A.S.P.C.-SECTOR1, asigurând repartizarea 

acestora pe servicii/birouri şi controlează sistematic felul în care 

sunt păstrate şi folosite; 

- întocmeşte registrul de inventar şi registrul de răspândire 

cuprinzând bunurile materiale existente; 

face propuneri pentru casare a obiectelor de inventar, pregăteşte 

şi asigură operaŃiile de inventariere anuală şi curentă a bunurilor 

instituŃiei; 

- se preocupă continuu de buna funcŃionare a aparaturii din dotare 

cât şi de condiŃiile de păstrare a alimentelor date în consum  zilnic 

beneficiarilor centrului; 

- ia măsuri pentru asigurarea bunei funcŃionarii a bucătăriei şi 

controlează şi ia măsuri de asigurare permanentă a curăŃeniei 

centrului şi a spaŃiilor aferente acestuia, precum şi în cadrul 

aparatului propriu al direcŃiei; 

- ia măsuri pentru asigurarea securităŃii clădirilor precum şi 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 

- răspunde de întocmirea la timp a tuturor situaŃiilor administrativ 

gospodăreşti; 

- recepŃionează produsele alimentare şi nealimentare, conform 

facturii însoŃitoare, asigurându-se că sunt îndeplinite cerinŃele 

privind calitatea şi că au în acest sens, documentele care atestă 

acest lucru; 
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- participă la întocmirea meniului şi întocmeşte lista de alimente pe 

care o supune spre aprobare contabilului şi şefului de centru, cu o 

zi înainte; 

- controlează zilnic calitatea mâncării şi modul în care sunt folosite 

alimentele pentru pregătirea mesei. 

Art. 98. CENTRUL DE ZI COPIL DOWN (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1,B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Şefului Complexului Social de Servicii Sf. 

Ecaterina ) îndeplineşte următoarele principale atribuŃii : 

- să colaboreze cu Serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

- să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD în 

vederea realizării de activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

- să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile copiilor 

care beneficiază de serviciile centrului de Zi pentru copii cu 

sindrom Longdon Down 

- să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan personalizat 

de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime obligatorii), în funcŃie de necesităŃi  ; 

- în elaborarea PPI să colaboreze cu celelalte compartimente din 

cadrul Centrului de Recuperare în vederea accesării tuturor 

serviciilor necesare; 

- să elaboreze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, în 

conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 

educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 

şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 
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consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 

de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa 

multidisciplinara a CRCD; 

- să colaboreze cu echipa multidiciplinară a centrului la elaborarea 

planului de acŃiune al centrului pe baza standardelor minime 

obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii Sectorului 1.; 

- să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor 

şi a oricăror forme de exploatare ; 

- să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în vederea 

optimizării activităŃii ; 

- coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

asigura surse suplimentare de finanŃare, cu precădere prin 

identificarea şi mobilizarea resurselor comunitare, pentru 

asigurarea derulării activităŃilor necesare în comunitate şi 

autosusŃinere pe termen lung a CRCD. 

- coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

realiza demersurile în vederea unui management eficient atât al 

resurselor umane cât şi a resurselor financiare 

- coordonatorul modului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a 

se întocmi şi a se aduce la cunoştinŃa angajaŃilor regulamentul de 

ordine interioară sau norme interne de funcŃionare ; 

- coordonatorul modulului pentru copii LANGDON DOWN are 

responsabilitatea de a aviza aceste regulamente şi de a le aduce 

la cunoştinŃa personalului; 
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- elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în conformitate cu 

specificul, activităŃii , nevoile comunităŃii şi reglementările legale în 

vigoare. 

- elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de modulul pentru copiii LONGDON 

DOWN conform standaradelor minime obligatorii şi a planului de 

acŃiune. 

Art. 99. CENTRUL DE ZI COPIL AUTIST (locaŃia: 

Bucureşti, Sector 1, B-dul Mareşal Al. Averescu nr.17, aflat în 

subordonarea directă a Şefului Complexului Social de Servicii Sf. 

Ecaterina) îndeplineşte următoarele principale atribuŃii : 

- să colaboreze cu serviciul Evaluare Complexă în vederea 

identificării beneficiarilor şi evaluări iniŃiale a nevoilor specifice ; 

- să colaboreze cu celelalte compartimente din cadrul CRCD în 

vederea realizării de activităŃi de informare la nivelul comunităŃii cu 

privire la problematica copiilor cu dizabilităŃi pentru integrarea 

/includerea socială deplină şi activă. 

- să realizeze şi să menŃină o colaborare activă cu familiile copiilor 

care beneficiază de serviciile centrului de Zi pentru copii cu 

sindrom Autist; 

- să întocmească pentru fiecare copil în parte un plan personalizat 

de intervenŃie şi să îl revizuiască periodic (conform standardelor 

minime obligatorii), în funcŃie de necesităŃi; 

- în elaborarea PPI să colaboreze cu celelate compartimente din 

cadrul Centrului de Recuperare în vederea accesării tuturor 

serviciilor necesare; 

- să elaboreze şi să desfăşoare programe zilnice pentru copii, în 

conformitate cu nevoile specifice ale acestora (activităŃi 
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educaŃionale, activităŃi de abilitare şi reabilitare, activităŃi recreative 

şi de socializare, sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională, 

consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinŃi, activităŃi 

de recuperare specifice) prin colaborarea cu echipa 

multidisciplinara a CRCD; 

- să colaboreze cu echipa multidiciplinară a centrului la elaborarea 

planului de acŃiune al centrului pe baza standardelor minime 

obligatorii şi a nevoilor identificate la nivelul comunităŃii Sectorului 1.; 

- să ia toate măsurile în vederea prevenirii abuzului asupra copiilor 

şi a oricăror forme de exploatare ; 

- să colaboreze cu profesionişti şi instituŃii din domeniu în vederea 

optimizării activităŃii ; 

- coordonatorul modului pentru copii autişti are responsabilitatea 

de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a asigura surse 

suplimentare de finanŃare, cu precădere prin identificarea şi 

mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derulării 

activităŃilor necesare în comunitate şi autosusŃinere pe termen lung 

a CRCD. 

- coordonatorul modului pentru copii autişti are responsabilitatea 

de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a realiza demersurile 

în vederea unui management eficient atât al resurselor umane cât 

şi a resurselor financiare 

- coordonatorul modului pentru copii autişti are responsabilitatea 

de a colabora cu coordonatorul CRCD pentru a se intocmescmi şi 

a se aduce la cunoştinŃa angajaŃilor regulamentul de ordine 

interioară sau norme interne de funcŃionare ; 

- coordonatorul modulului pentru copii autişti are responsabilitatea 

de a aviza aceste regulamente şi de a le aduce la cunoştinŃa 

personalului; 
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- elaborează criteriile de selecŃie a personalului, în conformitate cu 

specificul, activităŃii, nevoile comunităŃii şi regelementarile legale în 

vigoare. 

- elaborează structura de personal necesară pentru acoperirea 

tuturor serviciilor oferite de modulul pentru copiii autişti conform 

standaradelor minime obligatorii şi a planului de acŃiune. 

Art. 100. COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 

1- ASOCIATIA SF. ANA (aflat în subordinea directă a Directorului 

General Adjunct ProtecŃia Copilului) ; 

 Centrul de Zi Sf. Ana 

 Obiectiv: furnizarea de servicii gratuite de educare, 

recuperare, integrare şi socializare, pentru adolescenŃii şi tinerii cu 

handicap mintal sever din comunitate, în vederea accesului în 

cadrul structurilor de învîŃîmânt de masă, obŃinerea unui grad cât 

mai mare de autonomie personală. 

 Beneficiarii: copiii şi adolescenŃi  cu handicap mintal şi 

asociat sever. 

 ActivităŃi desfăşurate: 

- activităŃi didactice planificate conform unei cuuricule adaptate 

pentru persoanele cu handicap 

- formarea deprinderilor de viaŃa independentă 

- acordarea de servicii de logopedie, kinetoterapie, psihodiagnoză 

- socializare, ludoterapie, terapie cognitivă, formarea autonomiei 

personale. 

Art. 101. COMPARTIMENT PROIECT DGASPC SECTOR 

1 - ASOCIAłIA DIACONIA (aflat în subordinea directă a 

Directorului General Adjunct ProtecŃia Copilului) : 
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 „Centrul Comunitar de Servicii Patriarh Justinian Marina”. 

 Obiective: 

- furnizarea de servicii complexe, specializate de asistenŃă şi 

suport pentru mamele şi copiii acestora, victime ale violenŃei în 

familie; 

- prevenirea instituŃionalizării, abandonului şcolar şi familial, 

delicvenŃei juvenile, diminuarea fenomenului de violenŃă 

domestică, prevenirea destrămării familiilor cu efecte negative 

asupra creşterii şi dezvoltării copilului, asistenŃă multiplă şi de 

specialitate familiilor cu disfuncŃionalităŃi. 

 ActivităŃi realizate în centrul de zi: 

- oferirea de hrană 

- supraveghere şi ajutor în realizarea temelor pentru acasă 

- cursuri de dans 

- consiliere psihologică 

- asistenŃă medicală şi asistenŃă moral religioasă 

 ActivităŃi realizate în adăpost: 

- adăpost şi protecŃie prin oferirea unui spaŃiu securizat 

- consiliere psihologică 

- consiliere juridică 

- asistenŃă medicală 

- asistenŃă moral religioasă 

- consiliere în găsirea unui loc de muncă şi a unei locuinŃe 

- diverse activităŃi pentru petrecerea timpului liber 
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CAPITOLUL VII 

BUGET ŞI PATRIMONIU 

Art. 102. Activitatea de asistenŃă socială şi protecŃie a 

peroanei adulte şi a copilului la nivelul sectorului 1 se finanŃează 

din următoarele surse:  

a) bugetul de stat;  

b) bugetul local al sectorului 1;  

c) donaŃii, sponsorizări sau alte contribuŃii din partea persoanelor 

fizice sau juridice din Ńară şi din străinătate;  

d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;  

e) contribuŃia persoanelor beneficiare; 

f) alte surse de finanŃare, în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

 Art. 103. Patrimoniul DGASPC sector 1 este format din: 

a) bunuri imobile proprietate publică date în administrare, în 

folosinŃă sau sub altă formă de Consiliul Local sector 1; 

b) bunuri imobile proprietate ale DGASPC sector 1 achiziŃionate 

din fonduri băneşti provenind din împrumuturi externe 

nerambursabile; 

c) bunuri imobile proprietate ale DGASPC sector 1 primite cu titlu 

de donaŃie ori sponsorizare sau achiziŃionate din fonduri băneşti 

provenite din donaŃii şi sponsorizări; 

d) bunuri mobile preluate sau achiziŃionate din sumele alocate din 

bugetul propriu al sectorului în vederea asigurării dotărilor 

necesare funcŃionării; 

e) bunuri mobile primite cu titlu de donaŃie sau sponsorizare ori 

achiziŃionate din fonduri băneşti provenind din împrumuturi externe 

nerambursabile, donaŃii sau sponsorizări. 



 421

CAPITOLUL VIII 

RELAłIILE FUNCłIONALE INTRE COMPARTIMENTELE 

DIRECłIEI GENERALE DE ASISTENłĂ SOCIALĂ ŞI 

PROTECłIA COPILULUI SECTOR 1 

Art. 104. În cadrul DGASPC Sector 1 sunt următoarele 

tipuri de relaŃii: 

 RelaŃii de autoritate ierarhice: 

- Subordonarea directorilor generali adjuncŃi faŃă de directorul 

general precum şi a conducătorilor compartimentelor aflate în 

sobordinea directă a directorului general în limita competentelor 

stabilite de legislaŃia în vigoare, a dispoziŃiilor directorului general 

şi a structurii organizatorice; 

- Subordonarea şefilor de servicii, birouri (inclusiv a conducătorilor 

centrelor de plasament, a complexelor sociale de servicii şi a altor 

structuri similare din cadrul direcŃiilor) faŃă de directorii generali 

adjuncŃi; 

- Subordonarea personalului de execuŃie faŃă de directorul general, 

directorii generali adjuncŃi, şefii serviciilor şi şefii birourilor, după caz. 

 RelaŃii de tipul furnizor- beneficiar extern şi intern: 

- Se stabilesc între compartimentele instituŃiei care prestează 

servcii către comunitate şi beneficiarii externi ai serviciilor, 

persoane fizice sau juridice, precum şi între compartimentele 

instituŃiei. 

 RelaŃii de cooperare: 

- Se stabilesc între compartimentele instituŃiei şi compartimente 

similare din celelalte structuri ale administraŃiei publice centrale 

sau locale, O.N.G. etc., din Ńara sau din straintate, în acest caz, în 

limitele atribuŃiilor stabilite pentru fiecare compartiment. 
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 RelaŃii de reprezentare: 

- Pe baza mandatului eliberat de conducătorul instituŃiei. 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIłII FINALE 

Art. 105. Încălcarea cu vinovăŃie, de către angajaŃii în 

funcŃii de natura contractuala sau după caz, funcŃii publice a 

indatorilor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, 

contravenŃionala, civilă sau penală, după caz. 

 AngajaŃii în funcŃii de natura contractuala sau după caz, 

funcŃii publice au obligaŃia de a cunoaşte prevederile codului de 

conduită, drepturile şi obligaŃiile care decurg din contractul 

individual de muncă sau după caz, raportul de serviciu, fişa 

postului, regulamentul intern al instituŃiei şi ale reglementări interne 

emise de conducătorul instituŃiei sau de către persoanele 

împuternicite în aceste sens. 

 AngajaŃii în funcŃii de natura contractuală sau după caz, 

funcŃii publice au obligaŃia de a îndeplini şi alte atribuŃii de serviciu 

ce decurg din acte normative în vigoare. 

 AngajaŃii în funcŃii de natura contractuala sau după caz, 

funcŃii publice au obligaŃia să păstreze secretul de serviciu, precum 

şi confidenŃialitatea în legătură cu faptele, informaŃiile sau 

documentele de care iau cunoştinŃa în exercitarea atribuŃiilor de 

serviciu, cu excepŃia informaŃiilor de interes public. 
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Art. 106. Prezentul Regulament de Organizare şi 

FuncŃionare se va comunica conducătorilor compartimentelor din 

cadrul DGASPC Sector 1 care vor asigura informarea personalului 

din subordine faŃă de conŃinutul acestuia. 

 Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare 

cuprinde atribuŃiile compartimentelor, fără a detalia procesele prin 

care atribuŃiile sunt duse la îndeplinire. 

 Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al DGASPC 

Sector 1 se aprobă de către Consiliului Local al Sectorului 1 şi se 

actualizează periodic pentru a reflecta modificările intervenite, 

necesare funcŃionării instituŃiei. 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea a 75 pachete cu alimente pentru pentru 

persoane/familii de  vârstnici cu venituri reduse 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1,  

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerarea solicitarea formulată sub nr. 

15362/31.03.2009 de către Preşedintele Filialei Bucureşti a 

AsociaŃiei Veteranilor de Război din Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 17/2000 privind 

asistenŃa socială a persoanelor vârstnice, republicată, ale Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 47/2006 privind sistemul 

naŃional de asistenŃă socială, ale Legii nr. 272/2004 privind 
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protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări 

ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României 

nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă socială 

şi protecŃia copilului, republicată; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit.”n”, 

coroborat cu art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă acordarea a 75 pachete cu alimente 

pentru persoane/familii de vârstnici cu venituri reduse, conform 

Anexelor nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenŃa 

hotărâre. 

 

 Art. 2. Valoarea fiecărui pachet cu alimente este de 170 lei 

şi se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009 

al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 din sumele destinate pentru plata ajutoarelor sociale şi de 

urgenŃă .  
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 Art. 3. Pachetele cu alimente vor fi distribuite de către 

angajaŃi ai DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1 la domiciliul beneficiarilor, fiind încheiat un 

proces-verbal de predare-primire între beneficiar şi reprezentantul 

D.G.A.S.P.C. Sector 1.  

 

 Art. 4. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului  

Sector 1 şi Serviciul Secretariat Geneal, AudieŃe vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 183/29.04.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 

378/2004 privind aprobarea înfiinŃării şi componenŃa Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 51/2006 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de către DirecŃia 

Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 272/2004 privind 

protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificări şi ale 

Hotărârii Guvernului României nr. 1437/2004 privind organizarea şi 

metodologia de funcŃionare a comisiei pentru protecŃia copilului; 

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 24/2000 privind Normele 

de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată; 

 łinând seama de prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a 

Guvernului României nr. 35/2009 privind reglementarea unor 
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măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul 

bugetar; 

 Având în vedere prevederile art. IX şi  art.XXII din OrdonanŃa 

de UrgenŃă a Guvernului României nr. 35/2009  privind 

reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de 

personal în sectorul bugetar, 

 Văzând Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 378/2004 

privind aprobarea înfiinŃării şi componenŃa Comisiei pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local Sector 1 nr. 51/2006;  

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), coroborate cu art.115, 

alin.(1). lit.”b”  din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

378/2004 privind aprobarea înfiinŃării şi componenŃa Comisiei 

pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local Sector 1 nr. 51/2006, în sensul că: 

Art.2 va avea următorul cuprins:  

“Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei  pentru 

ProtecŃia Copilului Sector 1 precum şi secretarul Comisiei, 

constituită potrivit legii, au dreptul la o indemnizaŃie de şedinŃă al 

cărei cuantum este de 1% din indemnizaŃia Primarului Sectorului 1 

al muncipiului Bucureşti.” 
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 Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local 

Sector 1 nr. 378/2004 privind aprobarea înfiinŃării şi componenŃa 

Comisiei pentru ProtecŃia Copilului Sector 1, cu modificările 

ulterioare, rămân în vigoare şi se aplică întocmai. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 şi Serviciul Secretariat General, AudienŃe vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 
CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 
Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 184/29.04.2009  
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea continuării derulării Proiectului « Centrul de Zi 

Alternativa » şi a cheltuielilor aferente din bugetul Consiliului Local 

al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1  

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 şi 

Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Generală de AsistenŃă 

Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.47/2006 privind 

sistemul naŃional de asistenŃă socială, ale Legii nr.448/2006 privind 

protecŃia şi promovarea persoanelor cu handicap, republicată,  

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului 

României nr. 1434/2004 privind atribuŃiile şi Regulamentului cadru 

de organizare şi funcŃionare ale DirecŃiei generale de asistenŃă 

socială şi protecŃia copilului, ale Hotărârii Guvernului României nr. 

1826/22.12.2005 privind aprobarea Strategiei NaŃionale pentru 

Dezvoltarea Serviciilor Sociale şi ale Hotărârii Guvernului 

României nr. 1175/2005 pentru aprobarea Strategiei naŃionale 
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pentru protecŃia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu 

handicap în perioada 2006-2013; 

 łinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 73/20.03.2007 privind aprobarea continuării 

derulării Proiectului încheiat între Consiliul Local al Sectorului 1, 

prin DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului 

Sector 1 şi AsociaŃia Alternativa 2003, în vederea finanŃării şi 

realizării în comun a Proiectului „Centrul de Zi Alternativa” şi ale 

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.9/31.01.2008 privind 

aprobarea extinderii serviciilor oferite în „Centrul de Zi Alternativa”, 

proiect aflat în derulare de către Consiliul Local al Sectorului 1, prin 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1 şi AsociaŃia Alternativa 2003; 

 Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local 

al Sectorului 1 nr. 175/30.05.2008 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 64/29.03.2007 privind stabilirea 

nivelurilor alocaŃiei zilnice de hrană pentru consumurile colective 

din cadrul DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1; 

 În conformitate prevederile Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 1 nr. 322/19.09.2008 privind aprobarea Strategiei 

structurilor integrate de asistenŃă socială şi asistenŃă medicală 

comunitară „DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia 

Copilului Sector 1” şi „Complexul MultifuncŃional Caraiman” 

subordonate Consiliului Local Sector 1, perioada 2008-2013; 

 łinând seama de Proiectul „Centrul de Zi Alternativa”, 

derulat între Consiliul Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală 
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de AsistenŃă Socială şo ProtecŃia Copilului Sector 1 şi AsociaŃia 

Alternativa 2003; 

 Având în vedere solicitarea AsociaŃiei Alternativa 2003 nr. 

56834/08.12.2008; 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), art. 81, alin.(2), lit.”n” 

şi “q” şi art. 115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr. 251/2001 a 

administraŃiei publice locale,  republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă continuarea Proiectului « Centrul de Zi 

Alternativa » şi a cheltuielilor aferente din bugetul anexat 

Consiliului Local al Sectorului 1, prin DirecŃia Generală de 

AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 1, conform Anexei 

nr.1, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 2. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, AsociaŃia « Alternativa 2003 » şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 185/29.04.2009  
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Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 185/29.04.2009 
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 
 

Bugetul propus 

 

Proiect: SusŃinerea serviciilor din Centrul de Zi Alternativa pentru 

tinerii cu handicap mintal 

 
Nr. 
crt. 

Denumire indicator DGASPC/
an 

Alternativa Cost total 
Proiect-lei 

A. Cheltuieli de personal 
 1 insp. spec.(kinetoterapeut) 30.143  30.143 
 4 insp. spec.(psiholog) 96.162  96.162 
 1 şofer 26.998  26.998 
 1 referent educator 17.181  17.181 
 2 asistenŃi sociali  26.952 26.952 
 1 contabil  4.320 4.320 
 1 artist plastic  14.460 14.460 
 5 îngrijitori 87.419  87.419 
 Total, din care: 257.903 45.732 303.635 
B. Cheltuieli materiale 
 a) – materiale consumabile  4.620 4.620 
 b) – combustibil şi transport  7.200 7.200 
 c) - mediatizare  500 500 
 d) – hrană 7 lei x 12 luni x 

37 beneficiari x 22 zile 
44.352 24.024 68.376 

 e) – dotări  5.045 5.045 
 f) – materiale de curăŃenie şi 

igienă 
 5.120 5.120 

 Total, din care: 44.352 46.509 90.861 
C. Cheltuieli implementare proiect 
 Cheltuieli administrative  8.400 8.400 
 Total, din care: 0 8400 8.400 
 TOTAL GENERAL: 302.255 100.641 402.896 
  75,02% 24,98% 100% 

 



 434

1) Materiale consumabile: caiete dictando, caiete de 

matematică, creioane HB, creioane colorate, toner, blocuri de 

desen, ceară, fitile, parafina, hârtie de împachetat, hârtie de scris, 

lipici, lut, materiale de pictură, materiale pentru cusătorie; 

2) Combustibil: necesar pt. realizarea transportului tinerilor, pt 

activităŃile de socializare şi pt. realizarea cumpărăturilor 

săptămânale; 

3) Hrana este acordată  zilnic beneficiarilor Centrului. 

4) MenŃionăm că din cei 37 de beneficiari ai Centrelor, 24  sunt 

din sectorul 1 şi restul din alte sectoare. 

Cost total al proiectului 1.176.074 lei: 

- contribuŃia DGASPC Sector 1: 302.255 lei (hrană tineri şii 

salarii/12 luni) 

- contribuŃia AsociaŃiei ALTERNATIVA 2003 : 100.641 lei 

 

Preşedinte 

Mihaela Rotar 
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MUNICIPIUL BUCUREŞTI 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcŃii şi Regulamentului 

de organizare şi funcŃionare ale Complexului MultifuncŃional 

Caraiman 

 

 Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, 

Raportul de specialitate al Complexului MultifuncŃional Caraiman, 

precum şi Raportul de specialitate întocmit de DirecŃia Resurse 

Umane din cadrul Primăriei Sectorului 1; 

 Având în vedere Raportul Comisiei de studii, prognoze 

economico-sociale, buget, impozite şi taxe locale, al Comisiei 

pentru administraŃie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor  şi 

patrimoniu şi al Comisiei de sănătate şi protecŃie socială ale 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind 

Statutul funcŃionarilor publici, republicată, ale OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 9/2008 pentru modificarea OrdonanŃei 

Guvernului României nr. 6/2007 privind unele măsuri de 

reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale 

funcŃionarilor publici până la intrarea ăn vigoare a legii privind 

sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor 

publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor 

publici în anul 2007, aprobată cu  modificări şi completări prin 
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Legea nr. 232/2007, ale OrdonanŃei Guvernului României nr. 

10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi ale altor drepturi ale 

personalului bugetar salarizat;  

 Având în vedere dispoziŃiile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată; 

 Văzând OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului României  nr. 

162/12.11.2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii şi 

competenŃe exercitate de Ministerul sănătăŃii publice către 

autorităŃile administraŃiei publice locale şi Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăŃii; 

 łinând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 

16/12.02.2008 privind înfiinŃarea în subordinea Consiliului Local 

Sector 1 a Complexului MultifuncŃional Caraiman, ca instituŃie 

publică cu personalitate juridică; 

 În temeiul prevederilor art.45, alin.(1), art.81, alin.(2), lit.”e”, 

coroborate cu art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 a 

administraŃiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

H o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al 

Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 
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 Art. 2. Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare 

şi funcŃionare ale Complexului MultifuncŃional Caraiman, conform 

Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenŃa hotărâre. 

 

 Art. 3. Primarul Sectorului 1, Secretarul Sectorului 1, 

Complexul MultifuncŃional Caraiman, DirecŃia Resurse Umande din 

cadrul Primăriei Sectorului 1 şi Serviciul Secretariat General, 

AudienŃe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE 

ŞEDINłĂ, 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR 

Ion Brad Bogdan Nicolae Grigorescu 

 

Nr. 186/29.04.2009  
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    Anexa nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 

        nr.186/29.04.2009 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

     Ion Brad 
 

STAT DE FUNCłII 
COMPLEX MULTIFUNCłIONAL CARAIMAN 

I. FUNCłII PUBLICE: 
 

FuncŃie publică 

Nivel de 
studii Clasă Grad/ treapta 

profesională 
Nr posturi 

total 

IndemnizaŃie de 
conducere% din 
salariul de bază 

limita max 
 

execuŃie conducere 

  
DIRECTOR 
EXECUTIV S I SUPERIOR 1 50% 

  

DIRECTOR 
EXECUTIV 
ADJUNCT S I SUPERIOR 2 40% 

  ŞEF SERVICIU S I SUPERIOR 4 30% 
  ŞEF BIROU S I SUPERIOR 2 25% 
TOTAL 
FUNCłII  
CONDUCERE 
  9           
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CONSILIER    S I DEBUTANT 10  
    S I ASISTENT 12  
    S I PRINCIPAL 4  

    S I SUPERIOR 3  
CONSILIER 
JURIDIC   S I DEBUTANT 1  
    S I ASISTENT 1  
    S I PRINCIPAL 1  

REFERENT   M III DEBUTANT 2  
    M III ASISTENT 3  
    M III PRINCIPAL 2  
    M III SUPERIOR 3  
TOTAL FUNCłII PUBLICE   51   

 

Act normativ aplicabil: OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea OrdonanŃei Guvernului nr. 

6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcŃionarilor 

publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale 

funcŃionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri 

salariale pentru funcŃionarii publici în anul 2008. 
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FuncŃie contractuala Nivel 
de 

studii 
Clasă 

Grad/ 
treapta 

profesio- 
nală 

Nr 
posturi 
total 

Indemnizatie 
de conduce-

re (% din 
salariul de 
baza limita 

max) 

Salariul de 
bază 

 

execuŃie Conducere 
 minim Max. 

DIRECłIA ASISTENTA SOCIALĂ COMUNITARĂ / DIRECłIA ECONOMICĂ         
  ŞEF SERV. S   IA 1 30% 642 1322 

  ŞEF BIROU S   
MEDIC 
PRIMAR 1 25% 1365 1850 

  ŞEF BIROU M   REFERENT 1 25% 620 865 

MEDIC   S   PRIMAR 2   1365 1850 

MEDIC   S   SPECIALIST 1   1260 1589 

KINETOTERAPEUT   S   PRINCIPAL 4   735 1120 

INSPECTOR SPECIALITATE   S   IA 1   642 1322 

ASISTENT MEDICAL   PL   PRINCIPAL 6   662 1063 

REFERENT   M   IA 8   620 865 

ÎNGRIJITOR   G   I 8   641 675 

MUNCITOR   G   I 7   693 894 

ÎNGRIJITOR LA DOMICILIU   G     80   578   

ŞOFER   G     11   651 933 

AMBULANTIER   G     1   599 
1002 
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CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCłIONAL    

  
DIRECTOR 
ADJUNCT S   

MEDIC 
PRIMAR 1 40% 1575 2199 

  
ŞEF 
SERVICIU S   

MEDIC 
PRIMAR 2 30% 1575 2199 

  ŞEF SERV. S   BIOLOG 1 30% 893 1813 
MEDIC   S   PRIMAR 9   1575 2199 
MEDIC   S   SPECIALIST 8   1502 1775 
BIOLOG   S   PRINCIPAL 2   893 1813 
PSIHOLOG   S   PRINCIPAL 1   788 1773 
FARMACIST   S   PRIMAR 1   1313 1844 
ASISTENT FARMACIE   PL   PRINCIPAL 1   735 1368 
ASISTENT MEDICAL   PL   PRINCIPAL 22   735 1368 
ASIST. MEDICAL  IGIENĂ   PL   PRINCIPAL 1   735 1368 
SORĂ MEDICALĂ       PRINCIPAL 2   662 1039 
TEHNICIAN DENTAR   SSD   PRINCIPAL 2   788 1382 
REGISTRATOR MEDICAL   M   PRINCIPAL 3   662 1039 
OPERATOR REGISTR. URGENłA   M   PRINCIPAL 5   662 1039 
TOTAL FUNCłII CONTRACTUALE   193       
         
OrdonanŃa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi ale altor drepturi ale personalului bugetar    

salarizat potrivit OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 24/2000 privid sistemul de stabilire a salariilor de baza    

pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. ÎI şi III la Legea    

şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, OrdonanŃa Guvernului nr. 17/2008    

pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte    

drepturi ale personalului contractual din unităŃile sanitare publice din sectorul sanitar.   
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TOTAL:          

          

FuncŃii publice:          

          

Director Executiv: 1 post         

Director Executiv Adjunct - 2 posturi        

Şef Serviciu: 4 posturi         

Şef Birou: 1 post          

FuncŃii publice de execuŃie: 46 posturi        

TOTAL funcŃii publice: 51 posturi         

          

TOTAL personal contractual: 193 posturi        

          

TOTAL POSTURI Centrul MultifuncŃional Caraiman = 244 posturi       
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Anexa nr.2 

la Hotărârea Consiliului Local 

nr.186/29.04.2009 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 

Ion Brad 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE A 

COMPLEXULUI MULTIFUNCłIONAL CARAIMAN 

 

CAPITOLUL I DISPOZIłII GENERALE 

  Art. 1. Complexul MultifuncŃional Caraiman (denumit în 

continuare CM Caraiman) funcŃionează ca instituŃie publică de 

interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 

Local Sector 1.  

  Art. 2. CM Caraiman are rolul de a  desfăşura activităŃi şi de 

a furniza servicii de sănătate organizate la nivelul comunităŃii 

pentru soluŃionarea problemelor medico-sociale ale individului, în 

vederea menŃinerii acestuia în propriul mediu de viaŃă şi care se 

acordă în sistem integrat cu serviciile sociale. 

  Complexul îşi desfăşoară activitatea pe două componente 

distincte: 

- centru de sănătate mutifuncŃional în vederea asigurării unui 

pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunităŃii locale; 

centrul de sănătate este organizat în baza prevederilor Legii 

95/2006 privind reforma în sănătate şi în baza OrdonanŃei 70/2002 

privind administrarea unităŃilor sanitare publice de interes judeŃean. 
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- DirecŃia AsistenŃă Socială Comunitară ce oferă servicii 

sociale primare şi specializate în vederea prevenirii marginalizării 

sociale a cetăŃenilor sectorului 1 Bucureşti, furnizate în baza Legii 

47/2006 privind sistemul naŃional de asistenŃă socială şi legea 

215/2002 privind administraŃia publică locală. 

  Art. 3. Cheltuielile pentru activităŃile desfăşurate de CM 

Caraiman în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin se finanŃează de la 

bugetul local, sume decontate de Casa de Asigurări de Sănătate a 

Municipiului Bucureşti, venituri proprii, bugetul de stat prin bugetul 

Ministerului SănătăŃii, donaŃii şi sponsorizări. CM Caraiman poate 

folosi, pentru desfăşurarea şi lărgirea activităŃii sale, mijloace 

materiale şi băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, din Ńară 

sau străinătate, sub formă de donaŃii şi sponsorizări, cu 

respectarea dispoziŃiilor legale. 

  Art. 4. CM Caraiman are sediul în Mun. Bucureşti, Sector 1, 

str. Caraiman nr. 33 A, Sector 1 Bucureşti. 

  Art. 5. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor 

medicale şi sociale de către CM Caraiman sunt următoarele:  

a) dezvoltarea şi implementarea programelor vizând asigurarea 

sănătăŃii publice; 

b) monitorizarea stării de sănătate a populaŃiei sectorului 1 

Bucureşti; 

c) protejarea populaŃiei împotriva riscurilor din mediu; 

d) informarea, educarea şi comunicarea pentru promovarea 

sănătăŃii; 

e) mobilizarea partenerilor comunitari în identificarea şi rezolvarea 

problemelor de sănătate; 

f) respectarea drepturilor şi a demnităŃii omului;  
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g) asigurarea autodeterminării şi a intimităŃii persoanelor 

beneficiare;  

h) asigurarea dreptului de a alege;  

i) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  

j) participarea persoanelor beneficiare;  

k) cooperarea şi parteneriatul;  

l) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;  

m) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;  

n) orientarea pe rezultate;  

o) îmbunătăŃirea continuă a calităŃii;  

 

CAPITOLUL II OBIECTIVELE CM Caraiman 

  Art. 6. CM Caraiman are următoarele obiectivele generale: 

A. În domeniul asistenŃei medicale comunitare: 

a) implicarea comunităŃii în identificarea problemelor medicale ale 

acesteia; 

b) definirea şi caracterizarea problemelor medicale ale comunităŃii; 

c) dezvoltarea programelor de intervenŃie, privind asistenŃa 

medicală comunitară, adaptate nevoilor comunităŃii; 

d) monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi activităŃilor de asistenŃă 

medicală comunitară;e) asigurarea eficacităŃii acŃiunilor şi a 

eficienŃei utilizării resurselor 

f) educarea comunităŃii pentru sănătate; 

g) promovarea sănătăŃii reproducerii şi a planificării familiale; 

h) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil 

de viaŃă sănătos; 

i) educaŃie şi acŃiuni direcŃionate pentru asigurarea unui mediu de 

viaŃă sănătos; 



 446

j) activităŃi de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terŃiară; 

k) activităŃi medicale curative, la domiciliu, complementare 

asistenŃei medicale primare, secundare şi terŃiare; 

l) activităŃi de consiliere medicală şi socială; 

m) dezvoltarea serviciilor de îngrijire medicală la domiciliu a 

gravidei, nou-născutului şi mamei, a bolnavului cronic, a bolnavului 

mintal şi a bătrânului; 

n) activităŃi de recuperare medicală. 

B. În domeniul asistenŃei sociale comunitare: 

a) implicarea comunităŃiii în evaluarea problemelor sociale ale 

comunităŃii; 

b) definirea şi caracterizarea problemelor sociale ale 

comunităŃii; 

c) dezvoltarea de programe de informare şi dezvoltare 

comunitară la nivelul sectorlui 1 Bucureşti; 

d) dezvoltarea de programe proactive de asistenŃă socială 

primară; 

e) dezvoltarea şi implementarea de programe de asistenŃă 

socială pentru persoanele vârstnice în vederea prevenirii 

marginalizării sociale şi intergării sociale a a acestora; 

f)  activităŃi de evaluare iniŃială şi consiliere socială a 

cetăŃenilor sectorului 1 cu privire la serviciile sociale şi drepturile 

de protecŃie socială prevăzute de legislaŃia în vigoare şi cu privire 

la modalitatea accesării acestora. 

g) Implementarea măsurilor legislative în domeniul asistenŃei 

sociale.  
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CAPITOLUL III CONDUCEREA CM CARAIMAN 

  Art. 7. Conducerea CM Caraiman se asigură de către 

Directorul Executiv şi Consiliul Consultativ. 

  Art. 7.1.  DIRECTORUL EXECUTIV 

  CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată sau absolvent al învăŃământului 

postuniversitar, în domeniul ştiinŃelor socio-umane, medicină, 

juridice, administrative sau economice, şi să aibă o vechime de cel 

puŃin 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

  Directorul Executiv asigură conducerea executivă a CM 

Caraiman şi răspunde de buna funcŃionare a acesteia în 

îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. 

  Directorul Executiv îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii: 

– asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna 

funcŃionare în îndeplinirea atribuŃiilor ce îi revin. 

- reprezintă CM Caraiman în relaŃiile cu autorităŃile şi instituŃiile 

publice din Ńară şi din străinătate, precum şi în justiŃie. 

- exercită atribuŃiile ce revin CM Caraiman în calitate de persoane 

juridică; 

- exercită funcŃia de ordonator terŃiar de credite ; 

 - întocmeşte proiectul bugetului propriu al CM Caraiman şi contul 

de încheiere al exerciŃiului bugetar, pe care le supune avizării 

consiliului consultativ şi aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti ; 

 - elaborează şi supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 1 

al municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen 

mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a 
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sistemului de asistenŃă medicală comunitară având avizul 

colegiului director şi al comisiei ; 

 - elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de 

asistenŃă medicală comunitară, stadiul implementării strategiilor şi 

propunerile de măsuri pentru îmbunătăŃirea acestei activităŃi, pe 

care le prezintă spre avizare consiliului consultativ; 

- aprobă statul de personal al CM Caraiman; numeşte şi eliberează 

din funcŃie personalul din cadrul CM Caraiman, potrivit legii; 

elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 

1 al municipiului Bucureşti, statul de funcŃii al CM Caraiman, având 

avizul consiliului consultativ ; 

- controlează activitatea personalului din cadrul CM Caraiman şi 

aplică sancŃiuni disciplinare acestui personal ; 

 - Directorul Executiv îndeplineşte şi alte atribuŃii prevăzute de lege 

sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti sau dispoziŃia Primarului sector 1 ; 

- Numirea, eliberarea din funcŃie şi sancŃionarea disciplinară a 

Directorului executiv al CM Caraiman se face la propunerea  

primarului Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, prin hotărâre a 

Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. 

  În exercitarea atribuŃiilor ce îi revin, DIRECTORUL 

EXECUTIV emite DispoziŃii. 

  Art. 7.2 CONSILIUL CONSULTATIV se întruneşte în şedinŃa 

ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum şi 

în şedinŃa extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea 

directorului executiv 

- La şedinŃele Consiliul Consultativ pot participa, fără drept de vot, 

primarul sectorului 1 al municipiului Bucureşti, şi alŃi consilieri locali 
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(care nu sunt membri ai consiliului), precum şi alte persoane 

invitate de membrii Consiliul Consultativ. 

- ŞedinŃele Consiliul Consultativ se desfăşoară în prezenŃa a cel 

puŃin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. în 

exercitarea atribuŃiilor ce îi revin Consiliul Consultativ adoptă 

hotărâri cu votul majorităŃii membrilor prezenŃi. 

  ComponenŃa Consiliului Consultativ este alcătuită după cum 

urmează:  

a) un reprezentant al Consiliului Local Sector 1 

b) un reprezentant al DirecŃiei de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti; 

c) un reprezentant al DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃia Copilului Sector 1 

d) un reprezentant al casei de asigurări de sănătate a municipiului 

Bucureşti; 

e) un reprezentant al societăŃii civile. 

f) Directorul Executiv al CM Caraiman 

g) director adjunct medical CM Caraiman 

  CONSILIUL CONSULTATIV îndeplineşte, în condiŃiile legii, 

următoarele atribuŃii: 

- analizează şi controlează activitatea CM Caraiman şi contul de 

încheiere a exerciŃiului bugetar; 

- avizează proiectul bugetului propriu al CM Caraiman şi contul de 

încheiere al exerciŃiului bugetar ; 

- avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de Directorul 

Executiv al CM Caraiman - propune Consiliului Local al Sectorului 

1 al municipiului Bucureşti, înstrăinarea mijloacelor fixe din 
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patrimoniul CM Caraiman, altele decât bunurile imobile, prin 

licitaŃie publică, organizată în condiŃile legii; 

- propune Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, 

concesionarea sau închirierea de bunuri sau servicii de către CM 

Caraiman, prin licitaŃie publică organizată în condiŃiile legii;  

- întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit 

legii, statul de funcŃii precum şi premierea şi sporurile care se 

acordă la salariul personalului CM Caraiman, cu încadrarea în 

resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 1 al 

municipiului Bucureşti, în condiŃiile legii; 

- Consiliul Consultativ îndeplineşte şi alte atribuŃii stabilite de lege 

sau prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului 

Bucureşti. 

- Consiliul Consultativ are rolul de a dezbate principalele probleme 

de strategie şi de organizare şi funcŃionare a Complexului şi de a 

face recomandări conducerii instituŃiei, în urma dezbaterilor. 

 

CAPITOLUL IV STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

  Art. 8. CM Caraiman 1 are următoarea structură 

organizatorică : 

1. DirecŃia AsistenŃă Socială Comunitară. 

2. Serviciul Consiliere şi AsistenŃă Persoane Vârstnice 

3. Birou Prevenire InstituŃionalizare « Pajura» 

4. Birou Prevenire InstituŃionalizare « Victoria » 

5. Unitatea de AsistenŃă şi Consiliere Medicală a Persoanei 

Vârstnice « O altă şansă» 

6. Serviciul AsistenŃă Comunitară 

7. serviciul Juridic Contencios AchiziŃii Publice Resurse Umane 
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8. DirecŃia- Centrul de sănătate multifuncŃional 

9. cabinet planificare familială- dermatologie 

10. cabinet medicină de familie 

11. cabinet chirurgie-urologie 

12. Unitatea de Stomatologie  

13. Cabinet stomatologie 1 

14. Cabinet Stomatologie 2 

15. Cabinet Stomatologie 3 

16. Cabinet Stomatologie 4 

17. Unitate mobilă de asistenŃă stomatologică 

18. Unitatea AmbulanŃă Socială 

19. ambulanŃă medico-socială 1 

20. ambulanŃămedico-socială 2 

21. ambulanŃă medico-socială 3 

22. ambulanŃă medico socială 4 

23. Unitatea Medicina Muncii 

24. Cabinet O.R.L 

25. Cabinet Oftalmologie 

26. Cabinet neuropsihiatrie 

27. Cabinet Radiologie 

28. Unitate Laborator 

29. Unitate de laborator  

30. Compartiment hematologie-microbiologie 

31. Compartiment sterilizare 

32. Cabinet recoltare 

33. Compartiment Tehnica Dentară 

34. director executiv economic 

35. Serv Contabilitate- Financiar-ExecuŃie bugetară 
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36. Biroul Administrativ- Aprovizionare-Transport 

37. Unitate Hospice  

38. centru de zi pentru persoane suferind de Maladia Alztheimer 

 

CAPITOLUL V Conducerea CM Caraiman 

  CM Caraiman are un director executiv şi 3 directori executivi/ 

adjuncŃi. 

  Art. 9. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT ECONOMIC. 

  CondiŃii pentru ocuparea postului: studii superioare în 

domeniul economic şi o vechime de cel puŃin 5 ani în specialitatea 

studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

  DIRECTORUL EXECUTIV Adjunct Economic îndeplineşte 

următoarele atribuŃii : 

- se subordonează Directorului Executiv al CM Caraiman; 

-coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea să directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul Executiv al CM Caraiman asupra modului de soluŃionare 

a solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor pe care le coordonează; 

- întocmeşte Programul anual de achiziŃie publică şi-l supune spre 

avizare Directorului Executiv; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 
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- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorului Executiv al CM Caraiman 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii şi a Legii 188/1999 

privind statutul FuncŃionarilor publici;  

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul Executiv al 

CM Caraiman, cu respectarea legislaŃiei în vigoare; 

- propune Directorul Executiv al CM Caraiman participarea unor 

salariaŃi din subordine la programele de perfecŃionare profesională; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile aflate în subordinea sa; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii date în competenŃa sa de către 

Directorul Executiv al CM Caraiman;  

- Propune componenŃa comisiilor de inventariere a patrimoniului şi 

urmăreşte realizarea acestuia; 

- analizează evoluŃia cheltuielilor băneşti, structura cheltuielilor şi a 

stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru utilizarea eficientă 

a acestora; 

- asigură îndeplinirea obligaŃiilor unităŃii către bugetul de stat şi 

terŃi; 

- ia măsuri pentru prevenirea pagubelor financiare şi materiale şi 

urmăreşte recuperarea lor; 
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- asigură aplicarea măsurilor care se impun pentru bună utilizare a 

resurselor financiare şi materiale, de prevenire a formării de stocuri 

peste cel necesar şi de siguranŃă, în scopul administrării cu 

eficienŃa maximă a patrimoniului şi a creditelor alocate, în contextul 

îmbunătăŃirii continue a acardării asistenŃei medicale; 

- organizează, îndrumă şi răspunde de întocmirea şi realizarea 

investiŃiilor, reparaŃiilor, dotarea şi aprovizionarea unităŃii; 

- răspunde de întocmirea, conform prevederilor legale, a tuturor 

documentelor sub forma cărora se materializează raporturile de 

muncă ale salariaŃilor unităŃii, state de plată, deconturi, etc.; 

- urmăreşte corelarea aprovizionării cu creditele necesare alocate; 

- numeşte, conform legislaŃiei în vigoare, persoana care exercită 

controlul financiar preventiv propriu; 

- urmăreşte exercitarea controlului financiar preventiv propriu 

asupra tuturor actelor întocmite în unitate atât asupra celor din 

contabilitate, cele ce reflectă utilizarea de fonduri bugetare pentru 

desfăşurarea activităŃii proprii a CM Caraiman. 

- colaborează cu DGASPC S1, Primăria Sector 1, AdministraŃia 

Financiară Sector 1, Trezoreria Sector 1, precum şi cu alte instituŃii 

de profil, cu care intră în contact, pe domeniul său de activitate; 

- întocmeşte şi fundamentează proiecte de hotărâri ale Consiliului 

Local Sector 1 şi alte proiecte de atragere a finanŃărilor 

extrabugetare. 

- fundamentează proiectele de dispoziŃii ale Directorului Executiv 

precum şi proiectele hotărârilor pe care CM CARAIMAN le supune 

spre aprobare Consiliului Local Sector 1, în domeniul său de 

activitate; 



 455

  Art. 10. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT MEDICAL- 

CM Caraiman  

  CondiŃii pentru ocuparea postului: licenŃiat al învăŃământului 

universitar de lungă durată în domeniul medicinei şi o vechime de 

cel puŃin 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei. 

- coordonează, îndrumă şi răspunde de întreaga activitate 

medicală a centrului; 

- asigură un bun circuit al informaŃiilor şi documentelor în cadrul 

compartimentelor aflate în subordinea sa directă; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorul Executiv al CM Caraiman calendarul acŃiunilor 

medicale derulate în compartimentele subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorul Executiv al CM Caraiman; 

- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii ; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

- propune Directorul Executiv al CM Caraiman participarea unor 

salariaŃi din subordine la programele de perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor măsuri 

de asistenŃă medicală, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

Executiv  al CM Caraiman;   
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- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul Executiv al 

CM Caraiman, cu respectarea legislaŃiei în vigoare;  

- Se subordonează Directorului Executic al CM Caraiman; 

- organizează, controlează şi îndrumă corect activitatea 

personalului din cabinetele de specialitate şi al celui de deservire 

din punct de vedere medical, al ambulanŃelor; 

- organizează consultaŃiile medicale de specialitate; 

- controlează şi răspunde de completarea fişelor de observaŃie, 

registrelor de consultaŃie şi înscrierea evoluŃiei şi a tratamentului 

aplicat; 

- controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, 

a documenteleor medicale întocmite; 

- controlează moduil de păstrare în fişier şi în cabinetele medicale 

a documentelor (foi de observaŃie, buletin de analiză, bilete de 

trimitere, etc) ; 

- controlează calitatea şi exactitatea datelor înscrise în foile de 

observaŃie , urmărind completarea lor la timp şi înscrierea tuturor 

datelor; 

- răspunde de bună utilizare şi întreŃinere a aparaturii, 

instrumentarului şi întregului inventar şi face propuneri de dotare 

corespunzător necesităŃilor; 

- controlează permanent prezenŃa, Ńinuta corect, disciplina şi 

comportamentul personalului; 

- urmăreşte organizarea interioară, repartizând spaŃiul şi mobilierul 

în aşa fel încât să fi utilizat raŃional, cu respectarea circuitelor 

prevăzute de reglementările în vigoare şi în condiŃii optime de 

igienă, confort şi estetică; 



 457

- urmăreşte respectarea normelor de disciplină a muncii de către 

personalul din subordine;  

  Art. 11. DIRECTORUL EXECUTIV ADJUNCT ASISTENłĂ 

COMUNITARĂ. 

  CondiŃii pentru ocuparea postului: studii superioare în 

domeniul socio-uman şi o vechime de cel puŃin 5 ani în 

specialitatea studiilor necesare exercitării funcŃiei (studii socio-

umane ciclul I + II absolvite cu diplomă de licenŃă). 

  DIRECTORUL EXECUTIV Adjunct AsistenŃă Comunitară 

îndeplineşte următoarele atribuŃii : 

- se subordonează Directorului Executiv al CM Caraiman; 

- coordonează şi controlează activitatea fiecărui serviciu/birou 

aflate în subordonarea să directă; 

- primeşte, verifică şi repartizează corespondenŃa pentru 

compartimentele pe care le are în subordine şi informează  

Directorul Executiv al CM Caraiman asupra modului de soluŃionare 

a solicitărilor şi petiŃiilor; 

- verifică respectarea şi aplicarea corectă a legilor în cadrul 

serviciilor/birourilor pe care le coordonează; 

- Ńine şedinŃe de lucru cu personalul din subordine în vederea 

rezolvării problemelor curente ; 

- propune Directorul Executiv al CM Caraiman calendarul acŃiunilor 

sociale derulate în compartimentele subordonate; 

- analizează, şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de şefii 

de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării 

Directorul Executiv al CM Caraiman; 
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- propune măsuri de sancŃionare disciplinară pentru persoanele 

care săvârşesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, 

cu respectarea dispoziŃiilor din Codul Muncii ; 

- întocmeşte/reactualizează, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea R.O.F., fişele de post ale salariaŃilor din 

serviciile/birourile aflate în subordinea sa ; 

- propune Directorul Executiv al CM Caraiman participarea unor 

salariaŃi din subordine la programele de perfecŃionare profesională; 

- întocmeşte rapoarte de specialitate pentru iniŃierea unor măsuri 

de asistenŃă socială, în cadrul compartimentelor pe care le 

coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului 

Executiv al CM Caraiman. 

- coordonează activitatea de evaluare a cazurilor sociale ale 

persoanelor vârstnice în vederea stabilirii măsurilor şi serviciilor de 

protecŃie socială; 

- îndeplineşte orice alte atribuŃii delegate de Directorul Executiv al 

CM Caraiman, cu respectarea legislaŃiei în vigoare;  

 

CAPITOLUL VI ATRIBUłIILE  DE SERVICIU 

 Art. 12. Coordonatorul UnităŃii de Medicină Muncii are în 

general următoarele atributŃi 

 ● Medicul de medicină a muncii identifică factorii de risc şi 

participă la acŃiunile de evaluare a acestora prin următoarele 

acŃiuni principale: 

a) recomandă investigaŃiile adecvate necesare pentru a stabili 

diagnosticul bolilor profesionale şi/sau al celor legate de profesie; 

b) stabileşte diagnosticul bolilor profesionale şi al celor legate de 

profesie; 
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c) colaborează cu specialişti din alte domenii în stabilirea 

diagnosticului bolilor profesionale. 

● Medicul de medicină a muncii supraveghează sănătatea 

angajaŃilor pe baza prevederilor legale şi a riscurilor profesionale 

pentru sănătatea angajaŃilor, respectând principiile de etică, astfel: 

a) efectuează examinări medicale la încadrarea în muncă, de 

adaptare, periodice, la reluarea muncii şi la încetarea activităŃii 

profesionale în respectivul loc de muncă; 

b) coordonează monitorizarea biologică a expunerii profesionale şi 

a efectelor biologice consecutive expunerii, după o prealabilă 

selecŃie a celor mai adecvate teste, pe baza parametrilor de 

sensibilitate, specificitate şi a valorii lor predictive; 

c) Ńine evidenŃa şi supraveghează bolile profesionale, bolile legate 

de profesie şi supraveghează bolile cronice în relaŃie cu munca; 

d) declară cazurile de boli profesionale, conform metodologiei 

aprobate de Ministerul SănătăŃii; 

e) înregistrează bolile legate de profesie, conform metodologiei 

elaborate de Ministerul SănătăŃii; 

f) stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări 

medicale. 

  ● Medicul de medicină a muncii organizează supravegherea 

stării de sănătate a angajaŃilor, concordant cu particularităŃile 

expunerii la factorii de risc. În acest scop, medicul de medicină a 

muncii: 

a) participă la evaluarea riscurilor privind bolile profesionale şi 

bolile legate de profesie; 

b) vizitează locurile de muncă pe care le are în supraveghere. 
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 ● Medicul de medicină a muncii organizează primul ajutor şi 

tratamentul de urgenŃă şi instruieşte angajaŃii cu privire la aplicarea 

metodelor accesibile lor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenŃă, 

dacă are competenŃă în acest sens. 

 ●Medicul de medicină a muncii face recomandări privind 

organizarea muncii, amenajarea ergonomică a locului de muncă, 

utilizarea în condiŃii de securitate a substanŃelor folosite în procesul 

muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncă, Ńinând seama 

de capacitatea şi aptitudinile angajaŃilor de a le execută. 

 - evaluează priorităŃile de acŃiune în domeniul sănătăŃii în 

muncă; 

 - evaluează calitatea serviciilor, promovând auditul cu privire 

la îngrijirile de sănătate în muncă; 

 - păstrează datele medicale ale serviciului sub strictă 

confidenŃialitate; 

 - concepe un program de instruire pentru personalul angajat 

în serviciile de medicină a muncii şi de sănătate şi securitate în 

muncă. 

 - conducerea echipei; 

 - recomandări asupra implicării altor specialişti în evaluarea 

riscurilor; 

 - coordonarea supravegherii stării de sănătate şi a 

monitorizării biologice în relaŃie cu mediul de muncă şi alŃi factori 

de risc evaluaŃi; 

 - promovarea activităŃii ştiinŃifice multidisciplinare pe baza 

datelor colectate cu privire la expunerea la factori de risc 

profesionali. 

 - evaluarea handicapului în relaŃie cu munca; 
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 - managementul clinic în procesul de recuperare a capacităŃii 

de muncă; 

 - aplicarea principiilor ergonomiei în procesul de reabilitare; 

 - colaborarea cu specialistul în psihologia muncii în vederea 

reabilitării angajaŃilor cu probleme de sănătate mentală datorate 

unor factori aferenŃi procesului muncii şi relaŃiilor interumane de la 

locul de muncă; 

 - măsurile adecvate privind sănătatea şi securitatea în 

muncă a angajaŃilor cu probleme speciale legate de utilizarea de 

droguri şi consumul de alcool; 

 - consilierea în probleme de reabilitare şi reangajare; 

 - consilierea cu privire la menŃinerea în muncă a angajaŃilor 

vârstnici şi a celor cu disabilităŃi; 

 - promovarea capacităŃii de muncă, a sănătăŃii, îndemânării 

şi antrenamentului în relaŃie cu cerinŃele muncii. 

 - consiliază angajatorul asupra unei bune adaptări a muncii 

la posibilităŃile angajatului în circumstanŃele speciale ale unor 

grupuri vulnerabile: femei gravide, mame în perioada de alăptare, 

adolescenŃi, vârstnici şi persoane cu handicap. 

 - întocmeşte rapoarte cât mai precise şi mai complete către 

angajator, angajaŃi şi autorităŃile competente, conform legii. 

 - poate contribui prin activitatea sa la cunoaşterea ştiinŃifică 

în domeniul sănătăŃii în muncă, respectând principiile etice aplicate 

în cercetarea medicală. 

  Art. 13. MEDICUL DE SPECIALITATE are în general 

următoarele atribuŃii: 

- acordă asistenŃă medicală de specialitate pacienŃilor care se 

prezintă la consultaŃie; 
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- examinează pacienŃii şi completează fişa de consultaŃii; 

- îndrumă pacienŃii care nu necesită supraveghere şi tratament de 

specialitate către medicii de familie cu indicaŃia conduitei 

terapeutice; 

- acordă primul ajutor medical şi organizează transportul, precum 

şi asistenŃă medicală pe timpul transportului, pentru pacienŃii cu 

afecŃiuni medico-chirurgicale de urgenŃă sau se asigură că acesta 

este asigurat de către Unitatea de ambulanŃă; 

- efectuează intervenŃii de mică chirurgie la nivelul posibilităŃilor de 

rezolvare ambulatorie conform indicaŃiilor Ministerului SănătăŃii; 

- stabileşte incapacitate temporară de muncă şi emite certificatul 

medical potrivit reglementărilor în vigoare; 

- efectuează în specialitatea respectivă consultaŃii medicale 

trimitere la comisia de expertizarea capacităŃii de muncă; 

- se ocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi 

al personalului din subordine; 

- urmăreşte şi asigură folosirea şi întreŃinerea corect a mijloacelor 

din dotare; 

- gestionează medicamentele şi consumabilele şi face propuneri 

pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităŃii; 

- controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice; 

- răspunde de respectarea, de către personalul aflat în subordine, 

a normelor de disciplină a muncii şi când situaŃia o cere, ia măsuri 

de sancŃionare; 

- urmăreşte respectarea normelor de protecŃia şi medicină muncii 

de către personalul subordonat; 

  Art. 14. COORDONATORUL LABORATORULUI are în 

general următoarele atribuŃii: 
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  FuncŃia poate fi ocupată în condiŃiile legii de medici de 

laborator, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti. 

  AtribuŃii: 

- Organizează şi răspunde de activitatea laboratorului; 

- Repartizează sarcinile personalului medico-sanitar din subordine 

(îndrumă controlează şi răspunde de activitatea lor); 

- Analizează modul cum se înregistrează rezultatele examenelor şi 

indicii calitativi ai muncii în laborator cât şi măsurile luate; 

- Controlează şi conduce instruirea cadrelor din subordine; 

- Gestionează inventarul laboratorlui, face propuneri pentru 

asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităŃii; 

- Asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi 

antieidemice, de disciplină, Ńinută şi comportortamntul personalului 

din subordine; 

- Răspunde de respectarea, de către personalul aflat în subordine, 

a normelor de disciplină a muncii şi când situaŃia o cere, ia măsuri 

de sancŃionare. 

  Art. 15 MEDICUL DE LABORATOR are în general 

următoarele atribuŃii:  

-  Coordonează metodologic activitatea laboratorului; 

- Foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi 

tratament în specialitatea respectivă 

- Execută, împreună cu colectivul, examenele cerute de medici; 

- Întocmeşte şi contrasemnează documentele privind investigaŃiile 

efectuate; 

- Aduce la cunoştinŃa superiorilor ierarhici toate faptele deosebite 

petrecute în laborator ca şi măsurile luate; 
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- Colaborează cu şeful de laborator în vederea elaborării unui plan 

de instruire a personalului; 

- Asigură bună întreŃinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, 

instalaŃiilor de orice fel şi a altor instrumente de invenar; 

- Colaborează cu medicii specialişti în vederea stabilirii 

diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită 

analizele şi se folosesc rezultatele; 

- Urmăreşte aplicaea măsurilor de protecŃie a muncii şi de 

prevenire a contaminării cu produse infectate; 

  Art. 16. ASISTENłA MEDICALĂ are, în principal, 

următoarele sarcini,: 

- asistă şi ajută pe medic la efectuarea consulataŃiilor medicale; 

- răspunde de starea de curăŃenie a cabinetului şi a sălii de 

aşteptare, temperaturii şi aerisirea încăperilor; 

- ridică de la fişier fişele medicale ale pacienŃilor prezentaŃi pentru 

consultaŃie de specialitate şi le restituie după consultaŃii; 

- semnalează mediclului urgenŃă examinării bolnavilor; 

- recoltează, la indicaŃia medicului, probe biologie pentru analizele 

curent care nu necesită tehnici speciale şi ajută la efectuarea 

diferitelor proceduri medicale; 

- efectuează la indicaŃia medicului, injecŃii, pansamente şi alte 

tratamente prescrise; 

- răspunde de aplicarea măsurilor de dezinfecŃie şi dezinsecŃie, 

potrivit normelor în vigoare; 

- Ńine la zi centralizatorul statistic, fişele de dispensarizare şi 

întocmeşte dările de seamă şi situaŃiile statistice privind activitatea 

cabinetului; 
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- răspunde de respectarea normelor de disciplină a muncii, 

protecŃia şi medicină muncii şi P.S.I; 

  Art. 17. Registrator medical- are în principal următoarele 

atribuŃii: 

- păstrează în condiŃii optime fişierul şi evidenŃele primare; 

- asigură programările, inclusiv anticipat şi prin telefon, la 

consultaŃiile de specialitate şi tratamente la solicitarea pacienŃilor; 

- răspunde de respectarea normelor de disciplină a muncii, 

protecŃia şi medicină muncii şi P.S.I. 

  Art. 18. Serviciul ambulanŃă  

- intervenŃie de specialitate în caz de calamitate; 

- colaborează cu Servicial de AmbulanŃe de la nivelul Mun. 

Bucureşti şi acŃionează în vederea decongestionării serviciului 

menŃionat în perioadele cu solicitări multiple; 

- asistenŃă medicală primară la domiciliul persoanelor defavorizate; 

- transport medical asistat al pacienŃilor critici şi ale celor cu 

accidentări sau îmbolnăviri aute, la unităŃile spitaliceşti; 

- asistenŃă medicală la spectacole în are liber, festivaluri şi 

manifestări speciale organizate de către Primăria Sector 1 şi la 

care participă persoane din grupu Ńintă al Complexului; 

- în situaŃii de forŃă majoră poate acŃiona şi în afara ariei de 

rseponsabilitate, la solicitare; 

  DIRECłIA ASISTENłĂ COMUNITARĂ 

  Art. 19. SERVICIUL DE ASISTENłĂ COMUNITARĂ are 

următoarele atribuŃii: 
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- depistarea, evaluarea, monitorizarea şi consilierea familiilor cu 

risc de marginalizare socială prin intermediul asistenŃilor sociali şi a 

asistenŃilor medicali comunitari de zonă. 

- evaluarea iniŃială a beneficiarilor (familii aflate în situaŃie de criză 

recentă cu risc de separare a copilului, victime ale violenŃei 

domestice, familii cu copii neglijaŃi); 

- colaborarea cu departamentele specializate din cadrul CM 

Caraiman pentru stabilirea împreună cu beneficiarii a  planului  de 

servicii. 

- orientarea şi acompanierea beneficiarilor pentru obŃinerea 

drepturilor legale; 

- consilierea psihologică şi socială a tuturr grupurilor sociale cu risc 

de marginalizare socială ; 

- iniŃiază şi implementează programe de informarea a comunităăii 

cu privire la serviciile de asistenŃă socială şi asistenŃă medicală 

existente la nivelul sectorului 1 Bucureşti ; 

- elaborează proiecte şi iniŃiază parteneriate pentru înfiinŃarea de 

puncte de informare şi consiliere zonale pentru cetăŃeni; 

- derulează în grădiniŃe, şcoli şi licee programe de educaŃie pentru 

sănătate, educaŃie sexuală  şi educaŃie comunitară; 

- implicarea/colaborarea în programe comune cu ONG-urile 

partenere în vederea implementării strategiei locale în domeniu. 

- întocmeşte rapoarte şi statistici privind activitatea desfăşurată în 

serviciu; 

- promovează păstrarea confidenŃialităŃii cazurilor sociale aflate în 

atenŃia serviciului; 

- monitorizează cazurile aflate în atenŃia serviciului. 
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- În domeniul informării cetăŃenilor îndeplineşte următoarele 

atribuŃii: 

- realizează informarea cetăŃenilor în probleme de interes public 

din domeniul asistenŃei sociale ; 

- promovează şi protejează imaginea persoanei beneficiare de 

asistenŃă socială ; 

- organizează evenimente de promovarea acŃiunilor din domeniul 

asistenŃei sociale ; 

- organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire 

la problematica persoanei beneficiare de asistenŃă socială; 

- realizează demersurile necesare în vederea asigurării 

transparenŃei activităŃilor întreprinse de către CM CARAIMAN; 

- realizează demersurile necesare în vederea implicării comunităŃii 

locale în domeniul social prin activităŃi de voluntariat ; 

- permite cunoaşterea reŃelei de servicii sociale comunitare create, 

dezvoltate şi diversificate  

- asigură accesul neîngrădit al populaŃiei la informaŃiile privind 

dreptul acesteia la protecŃie şi asistenŃă socială precum şi la 

formalităŃile şi documentaŃia care sunt necesare pentru obŃinerea 

acestor drepturi, în condiŃiile impuse de legislaŃia în vigoare; 

- facilitează accesul categoriilor populaŃionale supuse riscului 

marginalizării sociale la prestaŃiile şi serviciile sociale oferite de CM 

Caraiman direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri 

prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informaŃiile necesare 

cu privire la legislaŃia actuală din domeniul asistenŃei/protecŃiei 

sociale; 

- facilitează accesul la informaŃiile de interes public comunicate din 

oficiu prin afişare la sediul instituŃiei ; 
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- Ńine evidenŃa solicitărilor de informaŃii de interes public, altele 

decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, adresate 

instituŃiei, în condiŃiile prevăzute în art. 6 din Leg. 544/2001 ; 

- pentru facilitarea redactării solicitării şi a reclamaŃiei 

administrative, pune la dispoziŃie, gratuit, persoanelor interesate 

formulare-tip ale acestor acte ; 

- în cazul solicitării verbale a informaŃiei publice, informaŃia este 

furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului 

să adreseze o cerere în scris. 

- Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a răspunsurilor 

compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind 

modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- întocmeşte buletinul informativ prevăzut de Leg.nr. 544/2001; 

- elaborează şi implementează proiecte cu finanŃare 

nerambursabilă. 

  Art. 20. SERVICIUL CONSILIERE ŞI ASISTENłĂ PERSOANE 

VÂRSTNICE( cu sediul în str. Caraiman nr. 33ª) are următoarele 

atribuŃii: 

- aduce la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1 

privind măsurile de asistenŃă şi protecŃie socială stabilite pentru 

combaterea efectelor sărăciei extreme şi pentru prevenirea 

excluziunii sociale; 

- răspunde solicitărilor primite de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1, definită conform Lg. 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

- monitorizează activitatea UnităŃilor aflate în subordine; 

 - instrumentează dosarele pentru internare în Complexul Social de 

Servicii Straulesti; 
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- instrumentează dosarele pentru internare în Complexul Social de 

Servicii Odăi; 

- elaborează Regulamentul propriu de organizare şi funcŃionare a 

UnităŃilor precum şi Manualul de proceduri; 

- întocmeşte Proiectul instituŃional conform Standardelor de 

îngrijire la domiciliu; 

- urmăreşte modul de implementare a Manualului de Proceduri 

aplicat unităŃilor; 

- informează UnităŃile privind orice modificare legislative; 

- colaborează cu alte instituŃii abilitate în vederea elaborării unor 

planuri de intervenŃie eficiente; 

- identifică O.N.G.-uri care au ca activitate ocrotirea şi socializarea 

persoanelor vârstnice; 

- promovează parteneriate cu O.N.G.-uri pentru a lărgi sfera 

serviciilor existente şi iniŃiază noi servicii în domeniul protecŃiei 

persoanelor vârstnice; 

- menŃine, actualizează şi gestionează Baza de date a 

beneficiarilor; 

- oferă statistici, la cerere, cu privire la persoana vârstnică; 

- asigură necesarul de materiale igienico-sanitare şi echipamente 

pentru unităŃi; 

- repartizează solicitările persoanelor vârstnice către UnităŃi; 

- elaborează raport de activitate la sfârşitul fiecărui an pentru 

activitatea desfăşurată în domeniul protecŃiei persoanelor 

vârstnice; 

- asigură sprijin pentru persoanele vârstnice fără adăpost prin 

internarea într-un cămin; 
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- acordă servicii de consiliere persoanelor vârstnice lipsite de 

sprijin familial; 

- coordonează activitatea desfăşurată în cele 3 UnităŃi; 

- asigură promovarea serviciilor sociomedicale la domiciliu; 

- organizează cursuri de perfecŃionare pentru îngrijitorii la 

domiciliu; 

- aduce la cunoştinŃa beneficiarilor dispoziŃiile Primarului, în 

termenul legal; 

- activităŃi de identificare în teren a nevoii sociale individuale, 

familiale şi de grup pentru prevenirea marginalizării vârstnicilor; 

- identificarea persoanelor vârstnice aflate în situaŃii de risc, în 

vederea realizării de acŃiuni şi măsuri cu caracter preventiv; 

- furnizarea de măsuri de urgenŃă în vederea înlăturării situaŃiei de 

dificultate; 

- dezvoltarea de programe cu caracter comunitar pentru persoana 

vârstnică; 

- prevenirea oricăror forme de dependenŃă prin acŃiuni de 

identificare, ajutor, susŃinere, informare, consiliere; 

- stabileşte măsuri individuale pentru prevenirea marginalizării 

sociale şi integrare socială; 

- activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile persoanelor 

vârstnice; 

- măsuri şi acŃiuni de conştientizare şi sensibilizare socială a 

problematicii persoanelor vârstnice; 

- secretariat şi arhivă; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de dispoziŃii ale 
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Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 1 în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1 

pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

  Art. 21. Birourile de Prevenire a InstituŃionalizării “PAJURA” 

şi “VICTORIA” (cu sedul în str. Caraiman nr. 33A) au  următoarele 

atribuŃii : 

- aduc la îndeplinire H.C.L sector 1 privind măsurile de asistenŃă şi 

protecŃie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei 

extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale; 

- adoptă orice modificare legislative apărută în domeniul persoanei 

vârstnice; 

- adoptă măsurile şi programele Serviciului Consiliere şi AsistenŃă 

Persoane Vârstnice şi se subordonează acestuia; 

- respectă Manualul de Proceduri aplicat UnităŃii; 

- răspund solicitărilor primate de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1, definite conform Lg. 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

- efectuează evaluări sociomedicale în vederea stabilirii gradului 

de dependenŃă pentru persoane vârstnice; 

- întocmesc şi implementează Planul de activitate al UnităŃii, care 

cuprinde: calendarul activităŃilor, scop şi cbiective, resurse 

allocate, responsabilităŃi, indicatori privind monitorizarea 

rezultatelor; 

- încheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul legal; 

- întocmesc dosarul personal al beneficiarului; 

- elaborează planul individualizat de îngrijire; 
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- organizează şi coordonează reŃeaua de servicii sociomedicale 

prestate la domiciliul vârstnicilor; 

- monitorizează activitatea îngrijitorilor la domiciliu; 

- întocmesc documentaŃia necesară pentru reatestarea îngrijitorilor 

la domiciliu; 

- revizuiesc semestrial Planul individualizat de îngrijire al 

beneficiarului; 

- managerul de program întocmeşte fişa de evidenŃă a materialelor 

igienico-sanitare; 

- menŃin, actualizează şi transmit SCAPV, baza de date cu 

persoanele vârstnice ce beneficiază de servicii de îngrijire la 

domiciliu; 

- asigură îngrijitorilor necesarul de materiale igienico-sanitare 

pentru eficienŃa actului de îngrijire la domiciliu; 

- reevaluează periodic situaŃia vârstnicilor benrficiari de servicii 

sociale comunitare; 

- elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni desfăşurate de 

către îngrijitorii la domiciliu; 

- activităŃi de informare despre drepturile şi obligaŃiile persoanelor 

vârstnice; 

- secretariat şi arhivă; 

  Art. 22. UNITATEA DE ASISTENłĂ ŞI CONSILIERE A 

PERS. VÂRSTNICE “O ALTĂ ŞANSĂ” (cu sediul în str. Caraiman 

nr. 33A) are următoarele atribuŃii: 

- aduce la îndeplinire H.C.L sector 1 privind măsurile de asistenŃă 

şi protecŃie socială stabilite pentru combaterea efectelor sărăciei 

extreme şi pentru prevenirea excluziunii sociale; 
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- adoptă orice modificare legislativă apărută în domeniul persoanei 

vârstnice; 

- adoptă măsurile şi programele Serviciului Consiliere şi AsistenŃă 

Persoane Vârstnice şi se subordonează acestuia; 

- respectă Manualul de Proceduri aplicat UnităŃii; 

- răspunde solicitărilor primate de la orice persoană vârstnică 

domiciliată pe raza sectorului 1, definite conform Lg. 17/2000 

privind asistenŃa socială a persoanelor vârstnice; 

- întocmeşte şi implementează Planul de activitate al UnităŃii, care 

cuprinde: calendarul activităŃilor, scop şi cbiective, resurse 

allocate, responsabilităŃi, indicatori privind monitorizarea 

rezultatelor; 

- efectuează evaluări sociomedicale în vedera stabilirii gradului de 

dependenŃă pentru persoane vârstnice; 

- încheie contractul de servicii cu beneficiarul/reprezentantul legal; 

- întocmeşte dosarul personal al beneficiarului;      

- elaborează planul individualizat de îngrijire 

- dezvoltarea şi consolidarea programului de furnizare de servicii 

care să asigure accesul la îngrijire medicală a persoanelor 

dependente, prin acordarea de servicii medicale la domiciliu; 

- monitorizează starea de sănătate şi evoluŃia persoanelor aflate în 

imposibilitatea de a-şi asigura îngrijire medicală, imobilizate, aflate 

în stare terminală; 

- dezvoltă un program de recuperare medicală la domiciliu, care să 

răspundă nevoilor persoanelor aflate într-o stare de dependenŃă 

temporară sau permanentă, în vedera valorificării la maximum a 

restantului funcŃional (persane ce suferă de patologii neurologice-

post accident vascular, patologii ortopedice, post traumatice); 
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- acordă servicii de kinetoterapie; 

- colaborează cu UnităŃile “Pajura” şi “Victoria” în vederea 

dezvoltării unui pachet integrat de servicii, respective acoperă 

nevoia de servicii medicale specializate şi recuperare medicală 

pentru ambele unităŃi; 

- asigură sustenabilitatea proiectului ”O Altă Şansă” derulat în 

perioada dec. 2004-ian. 2006 în cofinanŃare cu MMSSF; 

- întocmeşte raport anual privind modul de desfăşurare a 

activităŃilor specifice proiectului; 

- revizuieşte semestrial Planul individualizat de îngrijire al 

beneficiarului; 

- managerul de program întocmeşte fişa de evidenŃă a materialelor 

medico-sanitare; 

- monitorizează activitatea asistentelor medicale din cadrul 

FundaŃiei Crucea Alb-Galbenă care acordă servicii medicale 

specializate; 

- asigură achiziŃionarea materialelor medico-sanitare necesare în 

actul de îngrijire; 

- întocmeşte, menŃine şl actualizează baza de date cu persoanele 

vârstnice ce beneficiază de servicii de recuperare şi medicale 

specializate; 

- colaborează cu medicii de familie şi cu alte instituŃii medicale, 

abilitate în vederea elaborării unor planuri de intervenŃie eficiente; 

- reevaluează periodic situaŃia vârstnicilor beneficiari de servicii 

medicale; 

- elaborează planul lunar de activităŃi şi acŃiuni desfăşurate de 

către întreaga echipă ce acordă îngrijiri medicale la domiciliu; 

- secretariat şi arhivă;  
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  Art. 23. SERV. JURIDIC CONTENCIOS – ACHIZIłII 

PUBLICE - RESURSE UMANE 

  ÎN DOMENIUL JURIDIC CONTENCIOS are următoarele 

atribuŃii: 

- asigură reprezentarea CM Caraiman în baza delegaŃiei emise de 

către Directorul Executiv în faŃa instanŃelor judecătoreşti, a 

birourilor notariale şi a altor instituŃii publice; 

- Ńine evidenŃa cauzelor aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti 

- organizează arhiva Serviciului; 

- apără interesele legitime ale instituŃiei prin redactarea cererilor în 

justiŃie, răspunsuri la adresele formulate de instanŃă, interogatorii; 

- promovează căile de atac prevăzute de lege; 

- verifică şi avizează pentru legalitate DispoziŃiile emise de 

directorul executiv al CM Caraiman; 

- acordă consultanŃă şi consiliere juridică compartimentelor din 

cadrul CM Caraiman; 

- Ńine evidenŃa Monitorului Oficial şi comunică compartimentelor din 

cadrul CM Caraiman actele normative publicate şi care au legătură 

cu activitatea CM Caraiman; 

- formulează, la solicitarea compartimentelor din cadrul CM 

Caraiman puncte de vedere cu privire la aplicarea actelor 

normative în vigoare. 

- îndeplineşte alte atribuŃii la solicitarea Directorului Executiv  al 

CM Caraiman 

  În domeniul ASISTENłĂ JURIDICĂ ACHIZIłII PUBLICE, 

AVIZARE CONTRACTE  are următoarele atribuŃii : 

- colaborează la întocmirea documentaŃiei de elaborare şi 

prezentare a ofertei la procedurile de achiziŃii publice organizate, 
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pe baza documentaŃiei primite de la compartimentele din cadrul 

CM Caraiman care solicită demararea acestora; 

- participă împreună cu Serviciul Financiar Contabilitate la 

întocmirea Planului anual al achiziŃiilor publice 

- iniŃiază procedurile de achiziŃie publică prin publicarea în SEAP a 

unui anunŃ sau invitaŃie de participare  

 - participă în comisia de evaluare a ofertelor; 

 - asigură întocmirea formalităŃilor de publicitate/comunicare pentru 

procedurile organizate şi vânzarea/transmiterea documentaŃiei de 

elaborare şi prezentare a ofertei;  

- asigură întocmirea proceselor verbale de deschidere, analiză şi 

atribuire a contractelor de achiziŃie publică ; 

- asigură comunicarea către ofertanŃii participanŃi a rezultatelor 

procedurilor de achiziŃie publică;  

- asigură înregistrarea contestaŃiilor şi comunicarea acestora către 

ministere, ofertanŃii implicaŃi în procedura şi comisia de analiză şi 

soluŃionare a contestaŃiilor ; 

- asigură transmiterea rezultatului analizei contestaŃiilor tuturor 

factorilor în drept; verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi 

administrativ primite spre avizare; 

- întocmeşte proiectul contractului de achiziŃie publică şi 

negociează clauzele legale contractuale ; 

- asigură încheierea contractelor de achiziŃie publică cu câştigătorii 

procedurilor de achiziŃii organizate pentru bunuri, servicii şi lucrări 

şi transmiterea lor pentru urmărire Serv  Administrativ; 

- asigură întocmirea dosarului achiziŃiei publice pentru fiecare 

contract atribuit şi Ńine evidenŃa acestora ; 



 477

- transmite către Serviciul Administrativ copia contractului de 

achiziŃie publică în vederea întocmirii trimestriale a raportului de 

achiziŃii publice. 

  În domeniul RESURSELOR UMANE are următoarele 

atribuŃii: 

- gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea 

contractului individual de muncă din compartimentele – servicii şi 

birouri ale aparatului propriu al CM Caraiman; 

- asigură respectarea legislaŃiei în domeniu; 

- întocmeşte proiectele de dispoziŃii de angajare şi punerea în 

executare a modificărilor contractelor individuale de muncă; 

- organizează şi urmăreşte activitatea de evaluare anuală a 

personalului; 

- asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de 

competenŃă şi conform prevederilor legale, prin concurs; 

- încadrează şi stabileşte salariul de bază în conformitate cu 

prevederile legale pentru salariaŃii noi ; 

- analizează propunerile de structuri organizatorice ale 

compartimentelor din cadrul CM Caraiman şi pregăteşte 

documentaŃia necesară în vederea supunerii, dezbaterii şi 

aprobării de către Consiliul Local Sector 1 a Organigramei şi 

Statului de FuncŃii al CM Caraiman; 

- pregăteşte documentaŃia necesară elaborării Regulamentului de 

Organizare şi FuncŃionare, Regulamentului Intern şi al altor 

instrucŃiuni necesare bunei funcŃionări a  CM Caraiman; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post pentru angajaŃii CM Caraiman; 
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- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor medicale, 

concediilor fără salariu şi concediilor pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului ale salariaŃilor ; 

- întocmeşte, elaborează legitimaŃii de control şi ecusoane în baza 

dispoziŃiilor şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituŃie a 

salariaŃilor care au beneficiat de astfel de legitimaŃii şi ecusoane; 

- întocmeşte documentaŃia necesară acordării premiilor anuale şi a 

celor lunare din fondul de premiere, precum şi a salariilor de merit; 

- propune modificarea Organigramei CM Caraiman ori de câte ori 

este nevoie; 

- analizează necesarul de personal pe structură şi specialităŃi şi 

face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcŃie de 

necesităŃi; 

- răspunde de organizarea şi funcŃionarea, potrivit legii, a comisiei 

de angajare, pregătire şi avansare a personalului; 

- gestionează resursele umane de la recrutare şi până la încetarea 

contractului individual de muncă în cadrul compartimentelor din 

aparatul propriu al CM Caraiman; 

- asigură întocmirea formalităŃilor privind scoaterea la concurs a 

posturilor vacante din cadul instituŃiei, conform prevederilor legale; 

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la 

nivelul instituŃiei şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă 

a persoanelor declarate admise, pe baza proceselor verbale ale 

comisiilor de examinare; 

- asigură secretariatul comisiilor de concurs/examen desfăşurate la 

nivelul instituŃiei pentru asigurarea promovării personalului în 

funcŃii/grade/trepte; 
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- întocmeşte lucrările privind încheierea, modificarea, 

suspendarea, încetarea contractului individual de muncă pentru 

angajaŃii din cadrul aparatului propriu al CM Caraiman; 

- stabileşte şi actualizează conform prevederilor legale salariile de 

încadrare şi indemnizaŃiile de conducere pentru angajaŃii din 

aparatului propriu al CM Caraiman; 

- întocmeşte şi gestionează dosarele de personal ale angajaŃilor 

din cadrul aparatului propriu al CM Caraiman; 

- întocmeşte, eliberează şi vizează legitimaŃiile de serviciu şi 

ecusoanele personalului din cadrul aparatului propriu al CM 

Caraiman şi urmăreşte recuperarea acestora la momentul plecării 

din instituŃie a angajaŃilor care au beneficiat de legitimaŃii şi 

ecusoane; 

- calculează vechimea în muncă la momentul angajării şi stabileşte 

sporul de vechime; 

- Ńine evidenŃa fişelor de post şi asigură gestiunea carnetelor de 

muncă pentru angajaŃii din cadrul aparatului propriu al CM 

Caraiman; 

- Ńine evidenŃa concediilor de odihnă, concediilor medicale, 

concediilor fără salariu şi concediilor pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului ale salariaŃilor ; 

- solicită şi centralizează fişele de evaluare a performanŃelor 

profesionale individuale ale angajaŃilor din aparatul propriu; 

- eliberează, la cerere adeverinŃe privind calitatea de salariat, 

vechimea în muncă, drepturile salariale ( salarii de încadrare, 

sporuri de vechime, etc); 
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- asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru 

limita de vârstă sau invaliditate pentru angajaŃii din cadrul 

aparatului propriu al CM Caraiman; 

- întocmeşte şi actualizează Registrul de EvidenŃă a SalariaŃilor; 

- îndeplineşte orice alte lucrări prevăzute de legislaŃia muncii la 

solicitarea şefului ierarhic superior sau a Directorului Gen Executiv 

al al CM Caraiman 

- eliberează, la cerere, adeverinŃe privind calitatea de salariat; 

- întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; 

- întocmeşte formele în vederea pensionării salariaŃilor; 

- stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat; 

- propune trecerea într-o tranşă superioară de salarizare a 

personalului; 

- colaborează cu Serviciile Contabilitate, Buget, ExecuŃie Bugetară 

şi Financiar în vederea întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli 

furnizând datele necesare şi a ştatelor de plată; 

- asigură secretariatul cercetărilor prealabile în cazurile de 

indisciplină ; 

- asigură evaluarea psihologică a candidaŃilor la concursurile de 

angajare în instituŃie ; 

- asigură consilierea psihologică a salariaŃilor ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de Hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului Executiv al CM Caraiman în domeniul său de 

activitate ; 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul CM Caraiman pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 
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  DIRECłIA ECONOMICĂ 

  Art. 24. Serviciul Financiar Contabilitate are următoarele 

atribuŃii : 

- organizează şi conduce contabilitatea instituŃiei potrivit Legii nr. 

82/1991 asigurând : 

- înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea 

informaŃiilor cu privire la situaŃia patrimonială şi rezultatele obŃinute 

atât pentru necesităŃile proprii  cât şi în relaŃiile cu clienŃii, furnizorii, 

băncile, organele fiscale şi alte persoane fizice sau juridice; 

- controlul operaŃiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de 

prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile 

furnizate; 

- respectarea planului de conturi general, modelelor registrelor şi 

formularelor comune privind activitatea financiar – contabilă a 

normelor metodologice a Ministerului FinanŃelor, privind întocmirea 

şi utilizarea acestora; 

- Ńine evidenŃa contabilă primară;  

- întocmeşte şi verifică balanŃele de verificare  lunare; 

- întocmeşte şi verifică darea de seamă contabilă, contul de 

execuŃie, anexe şi a raportului explicativ;  

- asigură respectarea normelor financiar - contabile în cazul 

utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca şi 

stocarea şi păstrarea datelor înregistrate în contabilitate; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu departamentul de 

resort din cadrul Primăriei Sectorului 1, Trezoreriei sector 1, 

Serviciilor Administrative Financiare Sector1; 
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- întocmeşte şi fundamentează proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi a proiectelor de DispoziŃii ale 

Directorului în domeniul său de activitate; 

- întocmeşte raportări statistice specifice; 

- schimb permanent de date şi informaŃii cu serviciile de resort din 

cadrul Primăriei Sectorului 1, DirecŃia Taxe şi Impozite Sector 1, 

Trezoreriei Sector 1, AdministraŃia Financiară Sector1 ; 

- ridicare şi depunere de numerar; 

- ridicare şi depunere de documente de decontare bancară; 

- întocmeşte documentele de plată aferente cheltuielilor materiale 

şi servicii 

- virează la bugetul local veniturile din fondurile cu destinaŃie 

specială; 

- întocmeşte raportări statistice specifice; 

- analizează necesităŃile patrimoniale pe termen scurt şi în 

perspectivă; 

- efectuează analiza economico-financiară punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienta cheltuirii fondurilor 

băneşti; 

- urmăreşte încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor 

aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1; 

- asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de 

sisteme automate de preluare a datelor, ca şi stocarea şi păstrarea 

datelor înregistrate în contabilitate; 

- întocmeşte documentele necesare transferurilor de mijloace fixe; 

- efectuează lunar plăŃile pentru îngrijitorii persoanelor vârstnice la 

domiciliu ; 

- verifică conturile şi închiderea acestora la finele anului; 
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- întocmeşte statele de plată a salariaŃilor  

- operează reŃineri salariale conform legilor; 

- reŃine şi Ńine evidenŃa garanŃiilor materiale; 

- calculează diferenŃele salariale şi reŃine/plăteşte diferenŃele 

rezultate; 

- eliberează adeverinŃe solicitate de către salariaŃii instituŃiei pentru  

diferite instituŃii: medic de familie, şcoală, policlinică, spital, 

împrumuturi, achiziŃionare bunuri în rate, compensaŃii căldură, etc. 

- întocmeşte şi transmite lunar şi anual situaŃii statistice privind 

drepturile de personal la Primăria Sectorului 1;  

- întocmeşte şi transmite lunar la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1  

- urmăreste şi verifică garanŃiile gestionare materiale ; 

- întocmeşte actele adiŃionale pentru majorarea garanŃiilor 

gestionare materiale ori de câte ori este necesar; 

- întocmeşte şi transmite semestrial la AdministraŃia Financiară a 

Sectorului 1 declaraŃiile privind structura şi cheltuielile de personal 

ale CM Caraiman; 

- întocmeşte şi transmite lunar la Casa de Pensii a Sectorului 1, la 

Casele de Asigurări de Sănătate (a O.P.S.N.A.J, a Transporturilor, 

a Municipiului Bucureşti) la AgenŃia Municipiului Bucureşti pentru 

Ocuparea ForŃei de Muncă a declaraŃiilor privind contribuŃiile la 

fondurile asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor sociale, 

ajutorului de şomaj; 

situaŃia privind impozitul aferent drepturilor salariale plătite; 

- întocmeşte fişele fiscale ale salariaŃilor; 
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- completează cu actele necesare dosarele noilor angajaŃi privind 

efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii 

impozitului aferent drepturilor salariale lunare; 

- verifică lunar soldurile conturilor de salarii din balanŃa de 

verificare; 

- propune proiectul de buget şi a rectificării acestuia;conform 

surselor de finanŃare, 

- efectuează analiza economico-financiara punând la dispoziŃia 

conducerii indicatori din care să rezulte eficienta cheltuirii fondurilor 

băneşti; 

- urmăreşte încadrarea cheltuielior bugetare în limitele creditelor 

aprobate de Consiliul Local Sector 1, precum şi îndeplinirea 

atribuŃiunilor ce revin conform OrdonanŃei de urgenŃă nr. 45/2003 

privind finanŃele publice locale , Ordinul Ministrului FinanŃelor 

Publice nr. 1792/2002. 

- asigură deschiderea finanŃării prin întocmirea lunară a cererii de 

credite; 

- asigură respectarea normelor financiar -contabile în cazul utilizării 

de sisteme automate de preluare a datelor ca şi stocarea şi 

păstrarea datelor înregistrate în serviciului; 

  Art. 25. SERVICIUL ADMINISTRATIV - are următoarele 

atribuŃii: 

- realizează investiŃiile aprobate în condiŃiile legii; 

- administrează contractele de achiziŃie publica-realizeaza activităŃi 

cu caracter tehnic-din momentul încheierii contractului de achiziŃie 

şi până la momentul finalizării acestuia ; 
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- asigură utilizarea,gestionarea şi întreŃinerea curentă a aparatelor 

de comunicaŃie, a copiatoarelor şi reŃelei de calculatoare şi maşini 

de scris; 

- organizează, supraveghează efectuarea şi întreŃinerea curăŃeniei 

în sediul CM Caraiman 

- monitorizarea funcŃionarii tehnicii de calcul în vederea asigurării 

necesarului de componente consumabile şi acordarea service-ului 

în timp util; 

- administrează, gestionează şi asigură asistenŃa tehnică pentru 

reŃeaua de calculatoare, pentru exploatarea raŃională a 

echipamentilui informatic. 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului Executiv în domeniul său de activitate. 

- cumulează, evaluează referatele de necesitate transmise de 

fiecare departament din cadrul CM Caraiman,în vederea 

identificării nevoilor şi stabilirii priorităŃilor în vederea întocmirii 

Planului anual de achiziŃie publică ;  

- asigură obŃinerea de informaŃii privind nivelul curent al preturilor 

pentru produsele identificate prin consultarea bazei de date a CM 

Caraiman şi/sau prin realizarea de cercetări de piaŃă ; 

- asigură întocmirea caietelor de sarcini şi a documentaŃiei 

necesare în vederea derulării procedurii de achiziŃie publică şi o 

supune spre aprobare Directorului Executiv ; 

- supraveghează derularea contracelor, întocmeşte propunerile şi 

angajamentele cheltuielilor corespunzătoare referatelor de 

necesitate şi lansează comenzi către furnizori, urmărind livrarea în 

termenele stabilite prin contract a produselor comandate,a 
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lucrărilor şi serviciilor,precum şi cantitatea,calitatea şi preŃul 

stabilit ; 

- solicită şi verifică situaŃia stocurilor din magaziile centrelor şi 

compară cu necesarul solicitat ; 

- gestionează protocoalele marilor sărbători ; 

- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotărâri ale 

Consiliului Local al Sectorului 1 şi Proiectele de DispoziŃii ale 

Directorului General al CM Caraiman în domeniul său de activitate. 

- asigură gestiunea patrimoniului CM Caraiman : clădirile, 

mobilierul şi furniturile de birou, dotările tehnice, mobilierul. 

- oranizează şi supraveghează modul de întrebuinŃare a bunurilor ; 

mobile şi imobile aflate în patrimoniu CM Caraiman ; 

- Ńine evidenŃă fizică şi gestionează mijloacele fixe şi obiecte de 

inventar din patrimoniul unităŃii ; 

- întocmeşte necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în 

vederea achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

- face propuneri pentru casarea mijloacelor fixe şi obiectelor de 

inventar uzate fizic sau moral ; 

- inventariază în mod periodic patrimoniul; 

- întocmeşte necesarul de şi obiecte de inventar în vederea 

achiziŃionării lor conform legislaŃiei în vigoare ; 

- asigură bună exploatare a parcului auto conform legislaŃiei în 

vigoare; 

- face propuneri pentru aprovizionarea unităŃii cu carburanŃi, 

lubrifianŃi şi piese de schimb necesare funcŃionării autovehiculelor 

din dotare; 

- se ocupă de întreŃinerea şi buna funcŃionare a parcului auto; 

- asigură gestionarea şi verificarea tehnică a parcului auto; 
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- asigură modul de completare a foilor de parcurs în vederea 

exploatării în condiŃii de legalitate a parcului auto. 

- primeşte foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedentă; 

- calculează foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele 

înscrise în acestea: nr.km efectuaŃi, verifica semnăturile de 

efectuare a acestor curse; 

- calculează consumul mediul zilnic de combustibil al 

autovehiculelor; 

- întocmeşte şi calculează F.A.Z. - urile autovehiculelor; 

- întocmeşte şi Ńine evidenŃa rulajului anvelopelor din dotarea 

autovehiculelor; 

- urmăreşte şi Ńine evidenŃa anunŃând în timp util efectuarea 

reviziei tehnice a autovehiculului; 

- întocmeşte lucrările de decontare a consumurilor lunare de 

carburanŃi şi lubrifianŃi pentru autovehiculele din dotarea unităŃii; 

- urmăreşte plata obligaŃiilor unităŃii către stat pentru autovehiculele 

din dotare: asigurări auto, taxa de transport pentru drumuri, 

impozite etc. 

- urmăreşte că schimbul de ulei al autovehiculului să se facă la 

timp respectându-se prevederile legale în acest sens; 

- face propuneri pentru achiziŃionarea de piese de schimb şi 

accesorii necesare reparaŃiilor curente ale autovehiculelor atunci 

când este cazul şi certifica necesitatea acestora; 

- eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil 

a autovehiculelor şi Ńine evidenŃa acestora urmărind ca stocurile de 

combustibil existente pe autovehicul să nu depăşească 

capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora; 
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- urmăreşte încadrarea în cotele de consum de carburant alocate 

lunar unităŃii urmărind ca acestea să nu fie depăşite; 

- intervine cu promptitudine în rezolvarea situaŃiilor de avarii din 

sistem, precum şi a reparaŃiilor curente a utilajelor şi instalaŃiilor, 

prin personal propriu specializat pe meserii: mecanici de  

întreŃinere, instalatori, electricieni, 

- Ńine un registru general de intrare-ieşire pentru înregistrarea 

cererilor solicitanŃilor şi a răspunsurilor compartimentelor de 

specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de 

rezolvare a acestora; 

- Ńine un registru pentru înregistrarea petiŃiilor, şi a răspunsurilor 

compartimentelor de specialitate ale CM Caraiman privind 

modurile şi termenele de rezolvare a acestora; 

- Ńine un registru special pentru înregistrarea adreselor primite de 

la Guvern, PreşedinŃie, Avocatul Poporului şi alte organe centrale 

ale administraŃiei publice, şi a răspunsurilor compartimentelor de 

specialitate ale CM Caraiman privind modurile şi termenele de 

rezolvare a acestora; 

- se ocupă de expedierea corespondenŃei către persoanele / 

instituŃiile care s-au adresat CM Caraiman. în scris ; 

  ÎN DOMENIUL PROTECłIEI MUNCII: 

- studiază actele normative care reglementează activitatea de 

prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică 

şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi 

îmbunătăŃirea instrucŃiunilor proprii de apărare împotriva 

incendiilor; 
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- studiază pericolul de incendiu, pe care-l reprezintă instalaŃiile de 

utilizare din cadrul Complexului MultifuncŃional, precum şi măsurile 

de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 

- execută, întocmai şi la timp, sarcinile profesionale dispuse de 

Directorul Executiv; 

- îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acŃionare a 

echipei de intervenŃie din cadrul Complexului MultifuncŃional; 

- îndrumă şi controlează activitatea echipei de intervenŃie şi 

întocmeşte programul de instruire al acesteia; 

- execută -pe baza planificării aprobate de directorul executiv- 

controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spaŃiile 

Complexului MultifuncŃional, verificând respectarea normelor, 

normativelor şi a altor prescripŃii tehnice, precum şi îndeplinirea 

măsurilor de protecŃie împotriva incendiilor şi stabileşte măsuri 

pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor 

legale; 

- verifică modul de întreŃinere şi funcŃionare a instalaŃiilor,  

aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, 

precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către 

personalul încadrat în muncă; Ńine evidenŃa instalaŃiilor, 

substanŃelor chimice şi a altor mijloace de protecŃie împotriva 

incendiilor, la nivelul Complexului MultifuncŃional; 

- urmăreşte respectarea normelor, normativelor şi a altor prescripŃii 

tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea 

documentaŃiilor tehnice, executarea şi darea în exploatare a unor 

eventuale amenajări, precum şi în timpul reviziilor şi reparaŃiilor 
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executate la construcŃiile şi instalaŃiile ce prezintă pericol de 

incendiu, inclusiv în timpul repunerii lor în funcŃiune; 

- acordă sprijin şi asistenŃă tehnică de specialitate la înlăturarea 

unor stări de pericol sau la soluŃionarea unor probleme deosebite 

din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în 

cadrul Complexului MultifuncŃional, precum şi la executarea unor 

intervenŃii la instalaŃiile cu pericol de incendiu în funcŃiune; 

informează imediat conducerea Complexului MultifuncŃional 

asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi 

raportează măsurile luate; 

- participă la organizarea şi desfăşurarea activităŃii instructiv- 

educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului 

încadrat în muncă, executând nemijlocit activităŃi de instructaj, 

popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în 

ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor 

desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în 

instituŃii similare din Ńară şi străinătate; 

- acordă asistenŃă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de 

prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităŃi naturale şi 

catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcŃiune a instalaŃiilor 

şi a sistemelor de protecŃie împotriva incendiilor avariate în urma 

acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite; 

- participă la acŃiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul 

Complexului MultifuncŃional, precum şi la cercetarea acestora; Ńine 

evidenŃa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi 

trage concluzii din analiza acestora; 
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- participă la analiza activităŃii de prevenire şi stingere a incendiilor 

din cadrul Complexului MultifuncŃional şi face propuneri pentru 

înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăŃirea acestei activităŃi; 

- participă la acŃiunile de prevenire şi stingere a incendiilor 

(controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienŃă, consfătuiri, 

analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de 

alte organe abilitate prin lege; 

- urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării 

spaŃiilor Complexului MultifuncŃional cu instalaŃii, aparatură, 

ecipament de protecŃie şi substanŃe chimice pentru prevenirea şi 

stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de 

protecŃie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice 

anuale; 

- urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor 

necesare desfăşurării activităŃii instructiv- educative pentru 

prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum 

şi modul de utilizare şi de întreŃinere a acestora; 

- face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăŃământ 

ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecŃionare a personalului 

încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele 

stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 

- aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi 

competenŃelor stabilite, recompense sau sancŃiuni pe linia 

prevenirii şi stingerii incendiilor; 

- asigură activitatea de dotare cu mijloace de p. s. i., urmărind: 
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- să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de  

p.s.i., în conformitate cu DispoziŃiile Generale D. G. P. S. I. 

003/2001 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să 

ia măsuri, în mod operativ, de înlăturare a deficienŃelor constatate; 

- să Ńină evidenŃa mijloacelor de bază p. s. i. din dotarea 

Complexului MultifuncŃional, să controleze prin sondaj modul de 

întreŃinere, revizie, reparare şi împrospătare a acestora, în vederea 

asigurării bunei lor funcŃionări şi să raporteze situaŃia, trimestrial, 

Directorului General; 

- să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul 

izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor 

referitoare la dotarea cu mijloace p. s. i. în actele de constatare a 

acestuia; 

- să informeze conducerea Complexului MultifuncŃional asupra 

constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să 

facă propunerile necesare; 

- să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace 

tehnice de p.s.i.; 

- să întocmească - după caz -şi să supună spre aprobarea 

conducerii societăŃii proiecte de instrucŃiuni privind îmbunătăŃirea 

activităŃii de dotare cu mijloace de p.s.i.; 

- să propună sancŃionarea celor ce se fac vinovaŃi de încălcarea 

normelor de dotare cu mijloace de p. s. I; 

- întocmeşte documentaŃia necesară pentru obŃinerea autorizaŃiilor 

de funcŃionare, a autorizaŃilor sanitar-veterinare ale unităŃilor; 
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- întocmeşte şi fundamentează Proiectele de hotararri ale 

Consiliului Local şi Proiectele de dispoziŃii ale Directorului Exectiv 

al CM Caraiman în domeniul său de activitate; 

- colaborează cu celelate servicii din cadrul CM Caraiman pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor serviciului. 

 

CAPITOLUL VII BUGET ŞI PATRIMONIU 

  Art. 26. Activitatea de asistenŃă medicală şi socială  se 

finanŃează din următoarele surse:  

a)   bugetul de stat;  

b)   bugetul local al sectorului 1;  

c)   donaŃii, sponsorizări sau alte contribuŃii din partea persoanelor 

fizice sau juridice din Ńară şi din străinătate;  

d)   fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;  

e)   contribuŃia persoanelor beneficiare; 

f)   alte surse de finanŃare, în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

  Art. 27. Patrimoniul CM Caraiman poate fi format din: 

a)   bunuri imobile proprietate publica date în administrare, în 

folosinŃă sau sub altă formă de Consiliul Local sector 1; 

b)   bunuri imobile proprietate ale CM Caraiman primite cu titlu de 

donaŃie ori sponsorizare sau achiziŃionate din fonduri băneşti 

provenite din donaŃii şi sponsorizări; 

c)   bunuri mobile preluate sau achiziŃionate din sumele alocate din 

bugetul propriu al sectorului în vederea asigurării dotărilor 

necesare funcŃionării; 
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d)   bunuri mobile primite cu titlu de donaŃie sau sponsorizare ori 

achiziŃionate din fonduri băneşti provenind din împrumuturi externe 

nerambursabile, donaŃii sau sponsorizări. 

  

CAPITOLUL VIII COLABORĂRI CU INSTITUłII PUBLICE ŞI 

ORGANISME NEGUVERNAMENTALE 

  Art. 28. CM Caraiman colaborează, în îndeplinirea 

atribuŃiilor ce îi revin, cu alte servicii de specialitate din cadrul 

aparatului propriu al Primăriei sectorului 1.  

  Art. 29. CM Caraiman poate colabora, în situaŃii de interes 

reciproc, cu servicii similare din alte judeŃe şi din sectoarele 

municipiului Bucureşti, realizând inclusiv schimb de informaŃii utile 

privind situaŃia unor persoane aflate în dificultate ori a familiilor 

acestora şi convenŃii de colaborare în interes reciproc.  

  Art. 30. CM Caraiman colaborează şi cooperează în 

soluŃionarea unor segmente din activitatea de protecŃie a 

persoanei aflate în dificultate, pentru elaborarea şi implementarea 

în comun a unor programe şi proiecte de interes în domeniu cu 

DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială şi ProtecŃia Copilului Sector 

1, Inspectoratul Şcolar , DirecŃia de sănătate publică, Inspectoratul 

general al PoliŃiei, DirecŃia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate 

Socială, Casa de Pensii, Casa  de Asigurări de Sănătate, 

Parchetele de pe lângă judecătoriile locale şi Tribunalul Bucureşti, 

precum şi cu alte autorităŃi sau instituŃii publice. 

  CM Caraiman colaborează cu Autoritatea de Sănătate 

Publică conform prevederilor legale.  
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  Art. 31. În realizarea obiectivelor cuprinse în strategia locală, 

CM Caraiman, poate colabora, în condiŃiile legii,  şi cu organisme 

private autorizate care desfăşoară activitate în domeniul protecŃiei 

persoanei aflate în dificultate, cu organizaŃii neguvernamentale cu 

activităŃi în domeniu, romane sau străine, cu reprezentanŃii cultelor 

religioase recunoscute de lege şi statul român, precum şi cu agenŃi 

economici. 

 

CAPITOLUL IX RELAłIILE FUNCłIONALE INTRE 

COMPARTIMENTELE APARATULUI PROPRIU AL 

COMPLEXULUI MULTIFUNCłIONAL CARAIMAN 

  Art. 32. DirecŃiile, serviciile şi birourile Complexului 

MultifuncŃional Caraiman sunt obligate să coopereze în vederea 

întocmirii, în termenul legal, a lucrărilor al căror obiect implica 

coroborarea de competiŃie în conformitate cu prevederile actelor 

normative în vigoare. 

 

CAPITOLUL X  DISPOZIłII FINALE 

  Art. 33. Personalul C,M Caraiman răspunde civil, penal sau 

administrativ, după caz, pentru neaducerea la îndeplinire a 

atribuŃiilor prevăzute în prezentul ROF şi în fişele de post, pentru 

abateri de la etică şi deontologia profesională.  

  Art. 34. ToŃi salariaŃii au obligaŃia de a îndeplinii şi alte 

atribuŃii din domeniul de activitate a serviciului/biroului din care fac 

parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum şi 

sarcinile de serviciu dispuse de conducerea CM Caraiman menite 
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să concure la realizarea integrală a atribuŃiilor DirecŃiei, la 

îmbunătăŃirea activităŃii acesteia. 

  Art. 35. SalariaŃii CM Caraiman au obligaŃia să asigure 

securitatea materialelor cu conŃinut secret, răspunzând de 

scurgerea informaŃiilor şi a documentelor din compartimentele 

respective. 

  Art. 36. Neîndeplinirea integrală şi în termenul legal a 

sarcinilor de serviciu se sancŃionează conform legislaŃiei muncii. 

  Art. 37. Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare 

se va difuza sub semnătură directorilor generali adjuncŃi, , şefilor 

de servicii/birouri, complexe/centre din cadrul CM Caraiman,care 

vor asigura, sub semnătura, luarea la cunoştinŃă de către toŃi 

salariaŃii CM Caraiman 

  Art. 38. Prezentul Regulament de Organizare şi FuncŃionare 

a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 

186 din  29.04.2009 şi intră în vigoare de la data de aprobării. 

 


