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RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Func

si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi
socială care funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timi
sociale și acordă beneficii sociale pentru cetă
socială, înfiinţată prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017.
aprobat Organigrama, Statul de Funcţii ale  Direc
HCLMT nr. 291/22.05.2018 privind 
Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 
precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate
nr.500/2018; 
  Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru
organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistenț
tinand cont de prevederile art.12 alin.2 anexa 2 coroborat cu prevederile art
de locuitori ai municipiului Timisoara permite incadrarea in prevederile art 12 si art 13 anexa 1) , 
asigurarii aplicarii politicilor sociale în domeniul protec
persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunit
în fapt necesitatea modificării și aprobării organigramei 
 In conformitate cu prevederile 
administrativ; 

I. Modificarea structurii organizatorice şi a statului de func
 

Se înfiinţează: 
 Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului 

- 1 post de conducere personal contractual
- 1 post  personal contractual de execuție
Relații cu Publicul - ocupat 
-  2 posturi  personal contractual de execu
Administrativ - ocupate 
- 1 post  personal contractual de execuție
- ocupat 
- 2 posturi personal contractual de execu
- 1 post personal contractual de execuție 
 

 Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare
și CFP , care cuprinde total 6 posturi
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Organigramei, Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare 

si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara
 

ă Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistenț
ă în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizeaz

ă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate 
socială, înfiinţată prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017. Prin H.C.L.M.T. nr. 257/7.05.2019  
aprobat Organigrama, Statul de Funcţii ale  Direcției de Asistența Socială a Municipiului Timi

 modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 
lamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 

precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor
și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și 

tinand cont de prevederile art.12 alin.2 anexa 2 coroborat cu prevederile art.12 si art 13 din anexa 1( numarul 
de locuitori ai municipiului Timisoara permite incadrarea in prevederile art 12 si art 13 anexa 1) , 

politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
ți, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie social

ării organigramei și a  statului de funcții si avand in vedere  propunem:
 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

I. Modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcții, după cum urmează:

și Administrarea Patrimoniului - 8 posturi de natură contrac
personal contractual de șef serviciu I - VACANT- nou înființat 

ție- inspector de specialitate I - transferat de la Compartimentul 

de execuție- inspector de specialitate IA - transferat de la Serviciul 

ție- inspector de specialitate I - transferat de la Serviciul Administrativ 

de execuție - inspector de specialitate IA -VACANTE-
ție - inspector de specialitate debutant -VACANT

țe și Angajamente Bugetare în subordinea Serviciului Contabilitate Financiar 
6 posturi, astfel: 
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ții si a Regulamentului de Organizare 
si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara 

șoara în calitate de serviciu public de asistență 
șoara, furnizează servicii 

țenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate 
Prin H.C.L.M.T. nr. 257/7.05.2019  s-a modificat şi 

ă a Municipiului Timișoara și  
modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 

lamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 
precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate și HCLMT 

aprobarea regulamentelor-cadru de 
și a structurii orientative de personal și 

.12 si art 13 din anexa 1( numarul 
de locuitori ai municipiului Timisoara permite incadrarea in prevederile art 12 si art 13 anexa 1) ,  in vederea 

ției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
ți aflate în nevoie socială motivăm 

și a  statului de funcții si avand in vedere  propunem: 
ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

ă cum urmează: 

8 posturi de natură contractuală 

transferat de la Compartimentul 

transferat de la Serviciul 

transferat de la Serviciul Administrativ 

- nou inființate 
VACANT- nou inființat 

Contabilitate Financiar 
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-  1 post VACANT de șef birou- funcție public
-  1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474638
-  1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474637
- 1 post ocupat personal contractual 
Administrativ  
- 1 post ocupat personal contractual 
Beneficii Sociale-Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali 
- 1 post ocupat personal contractual de execu
Beneficii Sociale-Compartimentul Plati indemnizatii/ as
 

 Un compartiment  cu denumirea 
astfel:  

- 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474674
Control Intern Managerial 
- 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474640
Buget, Finanțe 
 
Se reorganizează: 

 Centrul de zi  pentru Asistenț
Integrată a Adicțiilor care va funcționa 
și familie- 8 posturi de natură contractuală, ocupate. 

 Serviciul Contabilitate Buget Finan
CFP -care va cuprinde 12 posturi ocupate prin transfer, astfel:

- 1 post ocupat de şef serviciu I, ID 474631
- 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474632
- 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474633
- 1 post VACANT de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474634 
- 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474635
- 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474636
- 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474639
- 1 post  personal contractual de execu
Sociale-Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali 
- 3 posturi  personal contractual de execu
Sociale-Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali 
- 1 post personal contractual de execuție
 
 Se desființează: 
- Compartimentul Plăți Indemnizații/ Asistenți Personali
de natură contractuală sunt transferate la Serviciul Contabilitate Financiar 
și Angajamente Bugetare 
- Unitatea de ingrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilita
servicii pentru persoane adulte cu dizabilita
servicii pentru persoane vârstnice ”SF ARH. Mihail 
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ție publică de conducere -nou înființat 
1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474638 

I,grad profesional asistent ID 474637 
 de execuție- inspector de specialitate II - transferat de la Serviciul 

 de execuție- inspector de specialitate I - transferat de 
Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali  

de execuție- referent de specialitate I ( SSD)  - transferat de la Serviciul 
Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali  

Un compartiment  cu denumirea Corp Control  care cuprinde 2 posturi funcții publice de executie,  

1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474674- transferat de la Compartiment 

1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474640- transferat de la Serviciul Contabilitate 

ță integrată a Adicțiilor se transformă în  Compartiment Asisten
țiilor care va funcționa  în cadrul Serviciului de management de caz pentru copil 

posturi de natură contractuală, ocupate.  
Serviciul Contabilitate Buget Finanțe își schimbă denumirea în Serviciul Contabilitate Financiar 

a cuprinde 12 posturi ocupate prin transfer, astfel: 
1 post ocupat de şef serviciu I, ID 474631 
1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474632 
1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474633 
1 post VACANT de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474634  
1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474635 
1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474636 

I,grad profesional principal ID 474639 
de execuție- inspector de specialitate IA - transferat de la Serviciul Beneficii 

Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali - ocupat 
de execuție- inspector de specialitate I - transferat de la Serviciul Beneficii 

Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali - ocupat 
ție- casier -ocupat 

ții/ Asistenți Personali din cadrul Serviciului Beneficii Sociale, posturile 
de natură contractuală sunt transferate la Serviciul Contabilitate Financiar și C F P și la Biroul Buget Finanțe 

u pentru persoane adulte cu dizabilitați din cadrul Complexului de 
servicii pentru persoane adulte cu dizabilitați,  posturile de natură contractuală sunt transferate la Complex de 
servicii pentru persoane vârstnice ”SF ARH. Mihail și Gavril” - Compartimentul de îngijire la domiciliu 

ȘOARA 
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transferat de la Serviciul 

transferat de la Serviciul 

transferat de la Serviciul 

ții publice de executie,  

transferat de la Compartiment 

transferat de la Serviciul Contabilitate 

Compartiment Asistență 
Serviciului de management de caz pentru copil 

a în Serviciul Contabilitate Financiar și 

transferat de la Serviciul Beneficii 

transferat de la Serviciul Beneficii 

din cadrul Serviciului Beneficii Sociale, posturile 
și C F P și la Biroul Buget Finanțe 

din cadrul Complexului de 
ă contractuală sunt transferate la Complex de 

tul de îngijire la domiciliu  
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Se suplimentează numărul de posturi la următoarele structuri:
 
- Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare   
- Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului 
                                                                                      
 
Se transformă următoarele posturi de natură contractuală:
-1 post OCUPAT de șef Centru II al Centrul de zi  pentru Asisten
Inspector de specialitate I la  Compartiment   Asisten
-3 posturi VACANTE de îngrijitor la domiciliu vacante de la 
persoane adulte cu dizabilități se transformă în asistent social debutant,
-1 post VACANT mediator sanitar de la 
relația cu minoritățile- se transformă în asistent medical PL
-1 post VACANT de casier de la Serviciul Beneficii sociale se transformă în 
Centrul de Asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate 
-1 postVACANT de asistent social specialist de la Complex de servicii pentru
Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal se transformă în asistent 
social debutant și se transferă  la Complex de Serviciii pentru Persoane Varstnice Sf. ARH."Mihail si Gavr
Centrul de  zi pentru batrani  
- 1 post VACANT de Inspector de specialitate IA de la 
transformă în inspector de specialitate I 
urgentă/criză.  
- 7 asistenți sociali debutanți, 4 educatori debutanți (M), 1 psiholog stagiar, 1 inspector de specialitate 
debutant, conform legislației în vigoare  promoveaz
- 5  funcții publice de execuție ( 3 de consilier s
Publice se transformă în funcții publice de consilier achiziții publice,  conform art. 610, alin (1) și (2) din 
OUG nr.57/2019, Codul Administrativ. 
     

Ca urmare a celor menționate, numarul t
care 1 post funcție publică de conducere 
atribuții cu prerogative de putere publica.

 
II. Modificarea Regulamentului de organizare 
Socială a Municipiului Timişoara 
ROF-ul : 
- se modifică atribuţiile  și structura de personal a Serviciului  Management de Caz pentru Copil și 
Familie pentru un component din organigramă 
- se modifică atribuţiile  și structura de personal a Serviciului  Contabilitate Financiar și CFP
stabileşte atribuţiile Biroului Buget Finan
- se modifică atribuţiile  și structura de personal la Ser
- modifică atribuțiile  Serviciului Administrativ;
- stabilește atribuţiile  și structura de personal a Serviciului  Tehnic și Administrarea Patrimoniului
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Se suplimentează numărul de posturi la următoarele structuri: 

țe și Angajamente Bugetare   - 1 post funcție publică de conducere, 
și Administrarea Patrimoniului - 1 post de conducere personal contractual, 

                                                                                      - 3 posturi personal contractual  

Se transformă următoarele posturi de natură contractuală: 
Centrul de zi  pentru Asistență integrată a Adicțiilor se va transforma în 

Compartiment   Asistență Integrată a Adicțiilor, 
3 posturi VACANTE de îngrijitor la domiciliu vacante de la Unitate de îngrijire la domiciu pent

se transformă în asistent social debutant, 
1 post VACANT mediator sanitar de la Serviciul de asistenţă comunitară-Centrul de incluziune socială 

se transformă în asistent medical PL. 
1 post VACANT de casier de la Serviciul Beneficii sociale se transformă în - medic dentist 

și recuperare pentru persoane aflate în dificultate  
1 postVACANT de asistent social specialist de la Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal se transformă în asistent 
ă  la Complex de Serviciii pentru Persoane Varstnice Sf. ARH."Mihail si Gavr

1 post VACANT de Inspector de specialitate IA de la  Complex de servicii Sf.Fancisc 
transformă în inspector de specialitate I și se transferă la Centrul de suport pentru situa

ți sociali debutanți, 4 educatori debutanți (M), 1 psiholog stagiar, 1 inspector de specialitate 
ției în vigoare  promovează pe  un grad profesional imediat superior .

ții publice de execuție ( 3 de consilier superior și 2 de consilier asistent)  de la Serviciul Achiziții 
ții publice de consilier achiziții publice,  conform art. 610, alin (1) și (2) din 

 

ționate, numarul total de posturi aprobate se suplimenteaza cu  5 posturi , din 
ă de conducere și 4 posturi de natură contractuală.  Funcțiile contractuale nu au 

ții cu prerogative de putere publica. 

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al  Direcţiei de Asistenţă 
Socială a Municipiului Timişoara  

și structura de personal a Serviciului  Management de Caz pentru Copil și 
Familie pentru un component din organigramă - Biroul pentru Asistență Integrată a Adic

și structura de personal a Serviciului  Contabilitate Financiar și CFP
stabileşte atribuţiile Biroului Buget Finanțe și Angajamente Bugetare 

și structura de personal la Serviciul Beneficii Sociale 
țiile  Serviciului Administrativ; 

și structura de personal a Serviciului  Tehnic și Administrarea Patrimoniului
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ă de conducere, șef Birou 
nducere personal contractual, șef Serviciu I 

  

țiilor se va transforma în 

Unitate de îngrijire la domiciu pentru 

Centrul de incluziune socială și 

medic dentist și se mută la 

persoane adulte cu dizabilitati- 
Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal se transformă în asistent 

ă  la Complex de Serviciii pentru Persoane Varstnice Sf. ARH."Mihail si Gavril"- 

Complex de servicii Sf.Fancisc – Cantina Sociala se 
ă la Centrul de suport pentru situații de 

ți sociali debutanți, 4 educatori debutanți (M), 1 psiholog stagiar, 1 inspector de specialitate 
ă pe  un grad profesional imediat superior . 

și 2 de consilier asistent)  de la Serviciul Achiziții 
ții publice de consilier achiziții publice,  conform art. 610, alin (1) și (2) din 

otal de posturi aprobate se suplimenteaza cu  5 posturi , din 
țiile contractuale nu au 

şi funcţionare (ROF) al  Direcţiei de Asistenţă 

și structura de personal a Serviciului  Management de Caz pentru Copil și 
ă Integrată a Adicțiilor 

și structura de personal a Serviciului  Contabilitate Financiar și CFP- 

și structura de personal a Serviciului  Tehnic și Administrarea Patrimoniului 
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- modifică atribuţiile  și structura de personal Complex de servicii pentru 
Mihail și Gavril” 
- modifică atribuţiile  și structura de personal Complexului de servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilitați; 
--stabileste atribuţiile  și structura de personal 
 
Având în vedere cele menționate mai sus:
 

1. Modificarea și aprobarea Organigramei Direc
Anexei 1. 

2: Modificarea și aprobarea Statului de Functii al Direc
conform Anexei 2. 

3: Modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare 
Municipiului Timişoara, conform Anexei 3.

 
                   Director general 

    Jr. Rodica Surducan 
 
 
 
 

             Director general adjunct,                                                                  Consilier juridic,
            Voichescu Gheorghe Florin            

 
 

           Şef Serviciu Resurse Umane,                                                              
                       Stoia   Laura                                                                                 
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și structura de personal Complex de servicii pentru persoane vârstnice ”SF ARH. 

și structura de personal Complexului de servicii pentru persoane adulte cu 

și structura de personal -pentru  Corp Control; 

ționate mai sus: 

PROPUNEM 
 
 

și aprobarea Organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform 

și aprobarea Statului de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 

și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a 
Anexei 3. 

 

Director general adjunct,                                                                  Consilier juridic,
Voichescu Gheorghe Florin                                                               Erceanu Ciprian

Şef Serviciu Resurse Umane,                                                               
Stoia   Laura                                                                                  
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persoane vârstnice ”SF ARH. 

și structura de personal Complexului de servicii pentru persoane adulte cu 

ţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform 

ţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, 

şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a 

Director general adjunct,                                                                  Consilier juridic, 
Erceanu Ciprian 


