
Atribuţiile funcției publice de conducere de director general DGASPC Brașov: 

 

 

 

 Îndeplineşte atribuţii în scopul realizării prerogativelor de putere publică, stabilite conform 

legii, care necesită studii superioare de specialitate după cum urmează: 

a) asigură conducerea executivă a Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Brașov; 

b) răspunde de buna funcționare a activității Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Brașov în îndeplinirea atribuțiilor ce- i revin conform 

legislației în vigoare; 

c) în exercitarea atribuțiilor ce- i revin emite dispoziții;  

d) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei Generale în calitate de persoana juridică;  

e) asigură supravegherea și controlul aplicării legislației de către Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov; 

f) exercită funcţia de ordonator secundar de credite;  

g) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei Generale şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării Colegiului Director şi 

aprobării Consiliului Judeţean, 

h) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului Judeţean, 

proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual 

de acţiune, având avizul consultativ al Colegiului Director;  

i) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă 

socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor şi 

propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă 

spre avizare Colegiului Director şi apoi Comisiei pentru Protecţia Copilului;  

j) este vicepreședintele Comisiei pentru Protecția Copilului și reprezintă DGASPC 

Brașov în relație cu aceasta; 

k) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru Protecţia Copilului; 

l) aprobă statul de personal al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Brașov; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul 

DGASPC Brașov, potrivit legii;  

m) elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Judeţean Brașov, statul de 

funcţii, structura organizatorică, organigrama și regulamentul de organizare și 

funcționare al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Brașov, inclusiv centrele/complexurile cu personalitate juridică, având avizul 

Colegiului Director;  

n) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Brașov şi aplică sancţiuni disciplinare acestui 

personal;  

o) coordonează direct activitatea unor compartimente conform organigramei; 

p) exercită drepturile şi obligaţiile părinteşti faţă de copil pe toată durata măsurii 

plasamentului dispus de către instanţă în situaţia copilului ai cărui părinţi sunt 

decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li 

s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, 

declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela; a 

copilului abuzat sau neglijat, precum şi în situaţia copilului găsit sau copilul 

părăsit în unităţi sanitare; 



q) exercită și îndeplinește drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la bunurile 

copilului pe perioada suspendării drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, pe toată 

durata plasamentului în regim de urgenţă a copilului;  

r) are obligația de a anunța Președintelui Consiliului Județean Brașov orice 

eveniment deosebit legat de activitatea unităților de asistență socială din 

subordinea DGASPC Brașov; 

s) asigură ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Județean Brașov și a 

Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Brașov; 

t) răspunde de întocmirea şi raportarea la timp, a tuturor datelor, informărilor, 

solicitărilor, lucrărilor curente și de sinteză solicitate de Consiliul Judeţean 

Brașov sau de autorităţile din domeniu; 

u) face propuneri privind întocmirea şi fundamentarea planului de investiţii şi 

reparaţii capitale; 

v) asigură deschiderea finanţării pentru obiectivele prevăzute în programul de 

investiţii şi reparaţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura 

încadrarea în alocaţiile aprobate; 

w) urmăreşte respectarea procedurilor legale privind organizarea licitaţiilor publice, 

încheierea contractelor şi derularea acestora;  

x) controlează derularea execuţiei bugetare pe bugetul propriu; 

y)  prezintă la termen, situațiile financiare anuale și trimestriale asupra 

patrimoniului aflat în administrare și executia bugetară; 

z) aprobă și asigură actualizarea și implementarea programului de dezvoltare a 

sistemului de control intern/managerial, conform legislației în vigoare; 

aa) stabilește și aprobă politica privind calitatea și mediul și obiectivele calității și de 

mediu precum și alocarea resurselor necesare implementării acestora; 

bb) stabilește responsabilități specifice serviciilor/birourilor/compartimentelor care 

participă la proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și 

îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat; 

cc) analizează periodic Sistemul de management integrat în scopul evaluării 

eficacității și necesității de îmbunătățire ale acestuia, precum și pentru a se 

asigura că acesta se menține și este în continuare adecvat politicii și obiectivelor 

DGASPC Braşov; 

dd) asigură definirea responsabilităților și autorității pentru proiectarea, 

documentarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de 

Management Integrat; 

ee) asigură cunoașterea de către angajații DGASPC Braşov a responsabilităților și 

autorității pentru proiectarea, documentarea, implementarea, menținerea și 

îmbunătățirea Sistemului de Management Integrat; 

ff) numește Reprezentantul managementului pentru Sistemul de Management 

Integrat calitate-mediu și îi stabilește responsabilitățile și limitele de competență; 

gg) aprobă Manualul Sistemului Integrat, Procedurile de Sistem, Procedurile de 

Proces, Procedurile Operaționale  și Instrucțiunile de Lucru; 

hh) numește Conducătorul Programului de Audit; 

ii) aprobă Programul Anual de audituri interne și programele de îmbunătățire a 

Sistemului de Management Integrat calitate-mediu; 

jj) numește Responsabilii de Proces; 

kk) aprobă Indicatorii de Performanţă pentru procesele instituției analizând atingerea 

acestora împreună cu Responsabilii de Proces; 



ll) asigură încadrarea serviciilor sociale din DGASPC Braşov aflate în subordinea 

acestuia cu personal de specialitate, respectând structura și numărul de posturi 

aprobate de Consiliului Judetean Braşov; 

mm) evaluează eficiența și competențele angajaților propunând acordarea de premii 

și gradații persoanalului din structura serviciilor sociale ale DGASPC Braşov, 

aflate în subordinea acestuia, potrivit prevederilor legale și alocatiilor bugetare 

cu aceasta destinație în condițiile legii; 

nn) colaborează cu Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap-Braşov;  

oo) colaborează cu organizaţii profesionale și neguvernamentale în proiecte ce 

privesc activitatea de asistență socială; 

pp) propune implicarea instituției în proiecte care permit dezvoltarea serviciilor 

sociale furnizate; 

qq) Sprijină activitatea organizaţiilor în domeniu şi organizează cursuri , seminarii, 

instructaje, schimburi de experienţă pe probleme de specialitate; 

rr) evaluează activitatea tuturor angajaților din cadrul DGASPC Braşov și a 

serviciilor sociale aflate în subordinea acesteia și initiază cursuri de perfecționare 

în vederea pregătirii profesionale a acestora; 

ss) asigură și răspunde de desfășurarea tuturor activităților în cadrul Direcției în 

vederea atingerii obiectivelor generale ale D.G.A.S.P.C. Brașov, respectând 

principiile controlului intern/managerial, conform legislației specifice în 

vigoare ; 

tt) alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean 

Brașov. 
 


