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Prevederile Legii nr. 47/08.03.2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială 
stipulează că asistenţa socială este în responsabilitatea instituţiilor publice specializate 
ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi organizaţiilor, asigurând 
totodată prevenirea, limitarea şi înlăturarea unor situaţii care pot determina 
marginalizarea sau excluderea socială a unor categorii defavorizate (familii, persoane 
vârstnice, copii, persoane cu nevoi speciale).

În acest sens, CONSILIUL LOCAL poate înfiinţa şi reorganiza în condiţiile Legii 
nr. 215/2001, art. 95. lit. (h) serviciul public de asistenţă socială ca serviciu de 
specialitate al Consiliului Local, care asigură, la nivel local, aplicarea măsurilor de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, 
persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricărei persoane aflate în 
nevoie, prin reorganizarea celor două servicii publice, de protecţie a copilului şi 
protecţie socială cu atribuţii în domeniu. 

Având în vedere că în subordinea CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3, funcţionau 
două servicii specializate cu personalitate juridică, DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIA 
DREPTURILOR COPILULUI – SECTOR 3, înfiinţată prin Hotărârea nr. 
39/13.10.1997, respectiv DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
SECTOR 3, înfiinţată prin Hotărârea nr. 10/06.04.2000, cu atribuţii specifice în 
domeniul protecţiei persoanei singure, protecţiei familiei, persoanei vârstnice, persoanei 



cu handicap, precum şi oricărei persoane aflate în nevoie, prin Hotărârea 
CONSILIULUI LOCAL SECTOR 3 nr. 58/ 31.08.2004, a fost înfiinţată DIRECŢIA 
GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 3, 
prin unificarea celor două direcţii. 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI- SECTOR 3 are sediul în Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr.12-14, sector 3, 
Bucureşti, ţel. 021/341.07.13; 021/340.98.63; 021/340.15.95; 0725.126.100, fax 
0725.126.101,  email: dgaspc_sec3@yahoo.com.

SITUAŢIA ACTUALĂ:

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI SECTOR 3 are în componenţa 6 direcţii şi anume : 

1. Direcţia pentru Protecţie a Drepturilor Copilului
2. Direcţia Protecţie Socială
3. Direcţia Juridică
4. Direcţia Programe - Relaţii cu Societatea Civilă
5. Direcţia Resurse Umane
6. Direcţia Economică

DIRECŢIA PENTRU PROTECŢIE A DREPTURILOR COPILULUI are 
următoarea componenţă:

   1.Serviciul Plasament/Tutelă la familie /persoană 
    2.Serviciul Prevenire, Consiliere şi Sprijin pentru Copil şi Familie – Compartiment 
Plasament în Regim de Urgenţă - Copiii Străzii 
    3.  Serviciul Asistenţă Maternală
     4. Serviciul Prevenire Abandon Şcolar – Acordare Prestaţii Excepţionale 

5. Serviciul Adopţii şi Compartimentul Post-adopţii
6. Serviciul Coordonare Metodologică a Implementării Standardelor pentru serviciile 
de tip Rezidenţial 
7. Srviciul Management de Caz 
8. Serviciul Apartament de Tip Familial 
9. Complex de Servicii pentru Copilul Delincvent
10.Serviciul Evaluare Complexă ,Compartimentul de Terapie Ocupaţională şi 
Recuperare, Compartiment de Recuperare pentru Copiii cu Dizabilităţi „Samuel „
11.Serviciul de Integrare Socio-profesională a Tinerilor peste 18 ani are în 

componenţă 11 apartamente sociale pentru tinerii peste 18 ani
12.Complex de Servicii pentru Copilul cu Dizabilităţi „Crinul alb „Serviciul 

Integrare/Reintegrare a Copilului în Familie
13.Centrul de Plasament „Sf. Nicolae”
14.Centrul de Zi „Licurici”
15.Centrul de Plasament „Pinocchio 3”
16.Adăpostul de Zi şi Noapte de Zi şi  Noapte pentru Copiii Străzii „Casa Noastră”
17.Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copii Străzii 
18.Complex de Servicii pentru Mama şi Copil „Sf. Andrei „
19.Centrul de Zi pentru Copiii cu Autism „Brânduşa „
20.Centrul de Zi „Sf. Dimitrie „



DIRECŢIA PROTECŢIE SOCIALĂ 
are următoarea componenţă:

1. Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap 
2. Serviciul Acordare Drepturi şi Facilitaţi 
3. Serviciul Intervenţii în Regim de Urgenţă a Persoanelor Adulte
4. Serviciul Monitorizare Asistenţi personali – Compartimentul Asistenţi Personali 
5. Serviciul de Asistenţă Socială Comunitară pentru Persoane Vârstnice şi 

Compartimentul Îngrijitori la Domiciliu
6. Serviciul de Asistenţă Socială a Persoanei şi Familiei – Compartiment Alocaţii de 

Stat pentru Copii 
7. Serviciul Prevenţie în Domeniul Asistenţei Sociale 
8. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte – Vitan 
9. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte – Schitul Dârvari 
10.Centrul de Îngrijire şi Asistenţa „Floarea Speranţei „
11.Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Stejarul”
12.Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost
13.Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „ Casa Max ” .
14.Serviciul Recuperare Persoane Adulte cu Dizabilităţi
15.Complex de Servicii „Unirea „
16.Centrul de îngrijire şi Asistenta „Casa Soarelui „
17.Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  pentru  Persoane Vârstnice – „Sf. Ana „ 
18.Centrul de Îngrijire , Asistenţa şi Recuperare pentru Persoane Adulte „Magnolia „

DIRECŢIA JURIDICĂ are următoarea componenţă:
1. Serviciul Juridic Contencios
2. Serviciul Asistenţă Juridică – Contracte
3. Serviciul Secretariat Comisie pentru Protecţia Copilului
4. Serviciul Secretariat Comisie de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 

Adulţi

DIRECŢIA PROGRAME – RELAŢII CU SOCIETATEA CIVILĂ are următoarea 
componenţă:

1. Serviciul Programe – Relaţii Publice
2. Serviciul Monitorizare – Sinteză
3. Serviciul Informare – Registratură
4. Biroul Relaţii Interetnice şi O.N.G. – uri

DIRECŢIA RESURSE UMANE are următoarea componenţă:
1. Serviciul Organizare Resurse Umane
2. Serviciul Resurse Umane pentru Asistenţi Personali, Îngrijitori la Domiciliu, 

Asistenţi Maternali
3. Biroul de Securitate şi Sănătate a Muncii 

DIRECŢIA ECONOMICĂ are următoarea componenţă:
1. Serviciul Financiar
2. Serviciul Contabilitate



3. Serviciul Salarizare
4. Biroul Buget, Execuţie Bugetară
5. Serviciul Administrativ şi Compartimentul Deservire Generală
6. Serviciul Proceduri Achiziţii – Investiţii cu Compartimentul Urmărire Contracte 

Unirea celor două Direcţii sub umbrelă aceleiaşi instituţii a condus la mărirea 
structurii de management, la creşterea unor noi nevoi precum elaborarea unei noi 
Strategii la nivelul DGASPC Sector 3.
Actuala strategie nu include o componentă specifică dedicată dezvoltării resurselor 
umane şi formării profesionale a personalului.

Obiectivul general al acestei strategii vizează întărirea capacităţi Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 la nivelul structurilor şi 
a proceselor de management a ciclului de politici publice în vederea creşterii 
eficacităţii organizaţionale la nivelul instituţiei.

Strategia  Dezvoltării  Resurselor Umane şi Formării Profesionale vine să 
întregească şi face parte din Strategia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 3  2008-2013 .

Intervenţiile propuse prin intermediul acestei strategii acţionează în vederea 
sprijinirii îmbunătăţirilor de structură şi proces care contribuie la eficacitatea 
organizaţională.
Această strategie va acţiona pe mai multe  direcţii distincte :

1. Promovarea unui management centrat pe resursele umane prin 
schimbarea atitudinii şi coportamentului managerial faţă de 
salariaţi astfel încât să se primească respect şi încredere.

 Acest lucru se va realize prin :
- eficientizarea procesului decizional multidimensional prin detalierea 

obiectivelor,
-  definirea şi transmiterea cât mai exactă a informaţiilor pe fiecare nivel ierarhic
- Stabilirea unei practici  prin stabilirea frecvenţa de consultări cu participarea 

largă a tuturor salariaţilor ( mai ales în situaţia stabilirii de noi obiective şi repere 
în activitatea acestora ) 

- Sprijinirea fiecărui salariat în vederea afirmării profesionale , a autorealizării şi 
autodezvoltării acţiune ce va avea un impact pozitiv în creşterea calităţii 
desfăşurate de fiecare în parte ;

- Stabilirea unor obiective clare pentru fiecare salariat ,în concordanţă cu 
atribuţiile înscrise în fişa postului , astfel încât fiecare salariat să fie evaluat cu 
uşurinţă dar în acelaşi timp să-şi poată autoevalua cu uşurinţă şi obiectivitate 
activitatea ;

- Asigurarea unui climat psihosocial corespunzător pentru fiecare salariat la 
nivelul fiecărui serviciu prin încurajarea iniţiativei şi a ideilor novatoare ,a 
spiritului de echipa , a sentimentului de echitate a responsabilităţii şi implicării 
fiecăruia ;

- Promovarea unei relaţii sef- subaltern bazate pe încredere , respect şi înţelegere ; 
- Acordarea unei atenţii sporite din partea managerului faţă de problemele sociale 

ale angajatului ; 
-



2. Creşterea nivelului de transparentă decizională , a comunicării 
inter şi intradepartamentală ;

Direcţiile de acţiune în acest sens vor fi următoarele :
- informarea corectă şi permanentă a salariaţilor asupra strategiei de dezvoltare a 

instituţiei ;
- informarea salariaţilor cu privire la modul de realizare a evaluării performanţelor 

profesionale ale fiecăruia , a criteriilor ce stau la baza acestor evaluări ;
- informarea salariaţilor în permanenţă asupra legislaţiei muncii , a actelor 

normative ce stau la baza salarizării acestora pentru a se elimina confuziile în ce 
priveşte stabilirea salariilor pentru fiecare şi în funcţie de aceasta fiecare angajat 
va cunoaşte în mod exact care sunt posibilităţile legalese reale  ale 
conducătorului instituţiei de a motiva salariaţii prin acordarea de recompense 
(prime ) 

- prezentarea criteriilor pe care fiecare salariat trebuie să le îndeplinească pentru a 
putea ocupa un anumit post sau pentru a putea promova într-o treaptă /grad 
superior ;

- înfiinţarea la nivelul fiecărui centru , respective serviciu a unei cutiuţe unde 
fiecare angajat îşi poate spune liber părerile cu privire la activitatea instituţiei , cu 
semnalarea unor aspecte obligatorii cum ar fi :problema pe care o semnalează , 
modul de rezolvare propus , sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii ;

- înfiinţarea unor panouri la nivelul fiecărui serviciu unde periodic să fie expuse 
cele mai importante decizii ale conducerii cu privire la activitatea instituţiei ;

-
3. Îmbunătăţirea comunicării angajaţilor DGASPC cu beneficiarii 

Acest lucru se realizează prin:
- crearea unui set de informaţii de bază pentru fiecare categorie de beneficiar ce se 

adresează acestei instituţii , informaţii pe care cei din cadru Serviciului 
Registratură să le cunoască şi să le prezinte beneficiarilor 

- evitarea plimbării beneficiarilor de la un birou la altul , ceea ce face să crească 
tensiunea în rândul beneficiarilor 

- rezolvarea cu celeritate a problemelor pe care beneficiarii le ridică 
- măsuri de protecţie pentru salariaţii care vin în contact direct cu o anumită 

categorie de beneficiari ;
- participarea la cursuri de perfecţionare  privitoare la comunicarea cu beneficiarii 

în special a angajatiilor care vin în prim contact cu beneficiarii;
-

4. Promovarea şi întărirea respectului de sine şi a imaginii propri 
fiecărui angajat în paralel cu iamginea instituţiei 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv se va acţiona astfel :
- promovarea instituţiei în rândul publicului , a întregii comunităţi şi nu numai la 

nivelul publicului ţintă ;
- conştientizarea rolului pe care fiecare angajat îl are în cadrul instituţiei prin 

perceperea şi aprecierea corectă a activităţii pe care o desfăşoară ;
- crearea unei imagini corecte a fiecărui salariat , raportatată la importanţa muncii  

pe care o desfăşoară în relaţia cu instituţia şi beneficiarii ;
- crearea unui site propriu al instituţiei care să prezinte importanţa si rolul pe care 

DGASPC îl are în societate şi în comunitatea pe care o deserveşte şi căreia i se 



adresează ;
- crearea de evenimente commune cu alte instituţii colaboratore care să aibă drept 

scop atât dezvoltarea şi notorietatea instituţiei cât şi schimbul de experienţă între 
angajaţi 

- realizarea unor acţiuni de prevenţie , alături de alte instituţii ale statului , care pe 
lângă scopul principal să aibă şi un alt scop , acela de a conştientiza salariaţii  
rolul pe care DGASPC  îl are în raport cu alte instituţii în cadrul comunităţii 
locale în special şi în cadrul societăţii în special şi a-i face conştienţi de 
importanţa muncii pe care o desfăşoară fiecare în mod individual ;

-
5. Creşterea gradului de motivare şi responsabilizare a personalului  

Acest lucru se realizează prin :
- informarea clară a tuturor salariaţilor cu privire la obiectivele instituţiei , atât  

cele  cu caracter general cât şi cele cu caracter specific ;
- implicarea angajaţilor în stabilirea obiectivelor instituţiei prin luarea în 

consideraţie a părerilor pe care aceştia le au faţă de aceste obiective şi a modului 
în care aceştia văd rezolvarea lor ;

- implicarea şi consultarea salariaţilor în luarea unor decizii cu privire la activitatea 
lor şi a îmbunatăţirii acesteia ;

- încurajarea oamenilor în asumarea de riscuri calculate pentru îmbunătăţirea 
rezultatelor ;  

- creşterea gradului de promovare pe funcţii de conducere a personalului din 
cadrul instituţiei ce  s-a remarcat prin rezultatele obţinute , în rapot cu personalul 
angajat din afara instituţiei ;

- crearea unei modalităţi de a aduce mulţumiri celor ce au obţinut rezultate foarte 
bune ( un exemplu ar fi crearea unui concurs cu titlu angajatul lunii şi în final , 
angajatul anului )

- acordarea de diplomă de excelenţă pentru toţi aceia care au obţinut rezultate bune  
- prezentrea legslatiei ce reglementează acordarea de prime şi recompense , 

recompense ce trebuie să aibă la baza rezultatul evaluării făcute fiecărui salariat , 
iar cei care le obţin trebuie să fie cunoscuţi toţi ceilalţi colegi ail or ;

- creşterea gradului de deschiderea pe care şefii de servicii o au faţă de solicitările 
de schimbare venite din partea subalternilor ;

- înfiinţarea unui concurs de proiecte de îmbunătăţire a activităţii pe fiecare 
compartiment al instituţiei şi recompensarea celui mai bun ;

6. Accesul tuturor salariaţilor DGASPC Sector 3 la programele de 
formare  ;

Realizarea acestui obiectiv se realizează prin : 
- identificarea priorităţilor de formare pentru fiecare categorie profesională ce va 

avea la baza rezultatele evaluării activităţii fiecărui salariat ;
- centralizarea acestor priorităţi de formare şi concretizarea acestora într-un plan 

anual de formare profesională pentru întreaga instituţie ;
- elaborarea planului de formare la nivel de instituţie va avea la baza necesităţile şi 

propunerile venite din partea fiecărui director , respectiv şef serviciu , astfel încât 
să nu existe discrepante intre salariaţi din acest punct de vedere ;

- fiecare salariat va avea acces la cursuri de formare în conformitate cu prevederile 
legale şi bugetul alocat ;



- se va crea o bază de date la nivel de instituţie cu privire la furnizorii de formare 
acreditaţi şi a programelor de formare şi specializare pe care aceşti le furnizează ;

- identificarea cursurilor de formare şi specializare se va realiza concret pe 
specificul şi problematica fiecărui serviciu / domeniu de activitate 

- pentru toţi angajaţii instituţiei vor fi identificate cursuri de comunicare cu 
beneficiarii , respectiv de eficientizare a comuncicarii cu beneficiarii ;

- avându-se în vedere problematică vastă şi variată a acestei instituţii se vor 
identifica o serie de cursuri specifice pe cele două direcţii de specialitate ale 
instituţiei 

- pentru Direcţia de Protecţie a Copilului vor fi identificate cu preponderenţă 
cursuri de specialitate în domeniul asistenţei sociale , , de psihologie a copilui şi 
în mod deosebit a copilului cu dizabilităţi , cursuri medicale , de acordare a 
primului ajutor , cursuri de ergoterapie , curs de recuperare psihomotorie , 
medierea conflictelor , specializări pentru îmbunătăţirea muncii cu copilul autist ;

- pentru Direcţia de Protecţie Socială vor fi identificate cursuri pe următoarele 
domenii de activitate ; asistenta socială , psihologie şi relaţionare cu adulţii ori cu 
persoanele vârstnice , cursuri de ergoterapie 

- pentru personalul de conducere vor fi identificate cursuri de management ;
- nu va fi neglijat nici personalul celorlalte direcţii pentru care vor fi identificate 

cursuri de specialitate conform problematicii fiecărui compartiment ;
- pe lângă cursurile de formare se vor avea în vedere şi programele de formare 

specializate pe schimburi de experienţă ;
- la finalul fiecărui an se va realiza un raport al formării cuprinzând personalul ce a 

urmat cursuri de formare / specializare , domeniul de formare şi personalul rămas 
care din diverse motive nu a mai aurmat cursul la care a fost propus şi care va fi 
trecut în planul de formare al anului ce urmează ; 

-
7. Formarea continuă a salariaţilor  se va realiza prin : 

- dezvoltarea reţelei proprii de formatori prin identificarea programelor de formare 
de formatori 

- identificarea din rândul angajaţilor a persoanelor cu abilităţi de formatori şi 
acreditarea acestora ca formatori 

- aceşti formatori de la nivelul instituţiei vor putea asigura formarea continuă a 
salariaţilor prin organizarea în permanenţă de sesiuni de formare în funcţie de 
orice nouă schimbare de problematica şi de legislaţie intervenită într-un domeniu 
de activitate ;
Permanent se vor face întâlnirii cu conducătorii locurilor de muncă şi se vor pune 

în discuţie eficienta respectivelor cursuri de formare pe care oamenii le-au urmat şi 
modul şi posibilitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor noi dobândite .

Se va avea în vedere îmbunătăţirea continuă a managementului resurselor umane 
prin reorganizarea continuă a serviciilor sociale astefel încât acestea să corespundă 
nevoilor beneficiarilor şi modificărilor legislative apărute într-un anume  domeniu , 
reorganizare ce trebuie să conducă  la eficientizarea activităţii pe fiecare compartiment 
cu resursele umane existente .

O mare atenţie se va acorda asigurării ponderii personalului specializat ,în raport 
cu toate tipurile de servicii şi suplimentrea numărului de specialişti în cadrul serviciilor 
de recuperare atât pentru copii cât şi pentru persoane adulte . În toate compartimentele 



se va tine cont de experienţa persoanelor vârstnice şi se va avea în vedere formarea de 
persoane tinere pentru a evita o eventuală sincopa în funcţionare ca urmare a pensionarii 
acestora .  
   Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul  Strategiei este nevoie de 
o monitorizare permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor.

Anual se va  întocmi un raport ce va cuprinde gradul şi modul de implementre a 
strategiei , gradul  de îndeplinire a obictivelor propuse , şi  eficenţa muncii fiecărui 
angajat oglindită în rezultate obţinute la nivel de instituţie .  

Această strategie va fi însoţită de “Planul Operaţional 2011-2013 pentru 
implementarea strategiei “ ce va cuprinde fiecare activitate ce a fost planificată , fiecare 
acţiune ce va fi întreprinsă în vederea realizării activităţii respective ,responsabilii 
pentru îndeplinirea respectivei activităţi şi termenul de îndeplinire a acesteia . 
Implementarea strategiei şi a Planului Operaţional se va realiza de către toate direcţiile 
şi serviciile ( respectiv întreg personalul ) Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilui Sector 3   şi a partenerilor implicaţi în formarea personalului.   


