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RAPORTUL DE SPECIALITATE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL BRAȘOV 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de 

îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc Astra”  
A. Având în vedere următoarele prevederi legale: 

1. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare care prevede la: 
Art. 9, alin. (1) “ Beneficiile de asistenţă socială, în funcţie de scopul lor, se clasifică astfel: 
            lit. b) beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei;” 
Art. 27, alin. (1) “ Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru 
a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 
depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării 
incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.”  
Art. 35, alin. (1) “Beneficiază de servicii sociale persoanele şi familiile aflate în situaţii de  
dificultate, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 4” 
Art. 73, alin. (1) “Serviciile sociale din domeniul protecţiei copilului şi familiei au ca principal 
obiectiv suportul acordat pentru asigurarea îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi educării 
copilului în cadrul familiei.” 
Art. 136, alin. (1) „Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, respectiv din bugetele 
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se alocă fonduri pentru (…): 
                  lit. a) „finanţarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau 
subvenţionate în condiţiile legii, ori cofinanţate în baza contractelor de parteneriat;” 
2. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Art.1, alin. (2) „Autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi 
persoanele juridice responsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte, să promoveze şi să 
garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile 
Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 
18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care 
România este parte.” 
Art. 5, alin. (1) “Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţã în realizarea şi exercitarea deplinã a 
drepturilor lor, în condiţiile prezentei legi.” 
3.  HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale 
serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și 
completările ulterioare, Anexa 2, Regulament-cadru de organizare și funcționare al Direcției de 
Asistență Socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor. 
4. H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și 
completările ulterioare – Anexa nr. 2 Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului 
social de zi. 



5. H.G. nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a 
copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, 
precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de 
asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard 
al documentelor elaborate de către acestea; 
6. O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, cu 
modificările și completările ulterioare, 
8. Ordinul nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea fişelor de autoevaluare 
pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi pentru realizarea 
protecţiei speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi; 
9. HCL nr. 71/2003 privind înfiinţarea şi organizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Brașov, 
republicată; 

B. Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra” funcţionează în 
subordinea Direcției de Asistență Socială Brașov, în cartierul Astra din anul 2012, iar până în prezent 
a oferit servicii sociale unui număr de 112 copii precum şi familiilor acestora. Scopul centrului este 
de a oferi servicii sociale în vederea prevenirii separării copiilor de familie. Serviciile oferite se 
adresează copiilor de vârstă şcolară, elevi în clasele primare precum şi familiilor acestora, care se 
află în situaţii de dificultate. Serviciile sociale oferite sunt: activităţi educaţionale (îndrumare în 
efectuarea temelor şcolare), activităţi recreative şi de socializare (pictură, lucru manual, modelaj cu 
plastilină, excursii, jocuri, activităţi în aer liber, vizionare de teatru şi film, scenete), consiliere 
psihologică pentru copii (consiliere individuală/de grup),  consiliere şi sprijin pentru părinţi în 
vederea creşterii capacităţii parentale de îngrijire a copilului (consiliere individuală/de grup),  masa 
caldă de prânz;  
 Având în vedere modificările intervenite privind organizarea și funcționarea Centrului de 
îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”, precum și nevoia de a adapta procedurile 
și atribuțiile personalului cu aceste modificări, s-a impus elaborarea unui nou Regulament de 
Organizare și Funcționare. În aceste condiții, propunem aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciului social de zi „Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc 
Astra”, conform anexei, urmând ca HCL nr. 682/2015 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a serviciului social de zi „Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în 
situaţii de risc Astra”, să îşi înceteze aplicabilitatea. 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 10; art. 36 alin. (1), alin. 
(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2; art. 61 alin. (2); art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
supunem, spre analiză şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov, Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţonare a serviciului social de zi „Centrul de 
îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţi de risc Astra”, în forma prezentată. 
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