
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
 din __________________ 2017 

 

privind:  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 
pregătire pentru o viaţă independentă ,,Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8884/23.11.2017 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului nr. 48934/4.10.2017, înregistrată la Consiliului Judeţean Galaţi la nr. 
8884/5.10.2017,  

Având în vedere Hotărârea nr. 8/4.10.2017 a Colegiului Director al Direcţiei 
.Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi privind avizarea Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă ,,Dragoş” 
Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilităţi ; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 , privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale , cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului  cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,    
 
   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de 
pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 65/24.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „ Dragoş” Galaţi din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi care răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

Coca Ionel                                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./22.11.2017                                                                                                                                                       Coca Ionel 

 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
               Paul Puşcaş 
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Anexă 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de pregătire pentru o viaţă 
independentă „Dragoş” Galaţi 

ART. 1 (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” este parte a 
serviciilor sociale de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, organizat ca 
unitate de asistenţă socială cu cazare, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, avȃnd o capacitate de 20 
locuri. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, 
cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.  
ART. 2  Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” , cu sediul în Galaţi, str. 
Radu Negru nr.3,cod serviciu social 8790 CR-D-IV, este înfiinţat şi administrat de 
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi acreditat 
conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014. 
ART.3 Scopul Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” este asistenţa şi 
protecţia socială în regim rezidenţial în vederea pregătirii pentru o viaţă independentă şi 
inserţiei sociale, a tinerilor majori cu dizabilităţi care au beneficiat de o măsură de protecţie 
specială şi nu au posibilitate de reintegrare în familie. 
ART. 4  (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” este înfiinţat şi 
funcţionează în concordanţă cu prevederile: 
a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) Hotărârea Guvernului nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare ; 
d) Ordinului MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate 
pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, anexa 1; 
e) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost 
pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia 
se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) Ordinul 1887/ 15.09.2016 privind stabilirea contributiei lunare de întreţinere datorate de 
adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu 
handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului 
contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele 
rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul MMFPSPV nr.67/2015 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
(3) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş”  a fost înfiinţat  prin 
reorganizarea  Centrului de Găzduire Temporară a Tinerilor. 
ART. 5 (1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” se organizează şi 
funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 
asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi 
în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 
standardele minime de calitate aplicabile.  
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de 
pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” sunt următoarele:  
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a) protejarea şi promovarea drepturilor  beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de 
şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea 
personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la  beneficiari;  
b) integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi şi obligaţii 
egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii; 
c) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
d) libertatea de a consimţi şi a decide; 
e) încurajarea iniţiativelor individuale ale  beneficiarilor şi a implicării active a acestora în 
activităţile centrului; 
f) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului beneficiarilor; 
g) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării  beneficiarilor;  
h) deschiderea către comunitate;  
i) ascultarea opiniei beneficiarului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, 
după caz, de gradul său de maturitate; 
j) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după 
caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a 
dezvoltat legături de ataşament; 
k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în comunitate, în 
familie, după caz, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului 
şi abilităţilor beneficiarului de a trăi independent; 
l) cooperare şi parteneriate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe multidisciplinare;  
n) primordialitatea responsabilităţii persoanei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi 
de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se 
pot confrunta la un moment dat;  
o) colaborarea cu alte instituţii ale statului de interes pentru beneficiarii centrului. 
ART. 6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de pregătire pentru o viaţă 
independentă „Dragoş” ,sunt tineri cu dizabilităţi, peste 18 ani, proveniţi din sistemul de 
protecţie specială, care nu mai urmează nicio formă de învăţământ la zi şi nu au 
posibilitatea  reintegrării în familie,  aflându-se astfel în situaţie de excluziune socială. 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:  
a) acte necesare:   
1. cererea solicitantului;  
2. copie carte identitate şi certificat naştere solicitant 
3. copii după actele de studii; 
4. copii după certificat de încadrare în grad de handicap; 
5. adeverinţă medicală; 
6. istoric medical şi acte medicale recente care atestă starea de sănătate: internări, 
scrisori medicale, reţete; 
7. copie după hotărârea de încetare a măsurii de plasament sau sentinţă civilă; 
8. adeverinţa eliberată de DGASPC din care să rezulte traseul instituţional, însoţit de 
documentele originale sau copii conforme cu originalul; 
9. ultimul raport de reevaluare a situaţiei tânărului/ tinerei. 
b) criteriile de eligibilitate: 
1. au beneficiat de o măsură de protecţie specială în sistemul de protecţie al copilului 
şi/sau cel puţin un an în cadrul organizaţiilor nonguvernamentale; 
2. au devenit persoane majore; 
3. nu mai urmează o formă de învăţământ la zi; 
4. nu au posibilităţi de re/integrare în familie la sfârşitul perioadei de protecţie; 
5. nu deţin locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza 
resurselor proprii; 
6. au deprinderi minime de autogospodărire şi viaţă independentă; 
7. existentă locuri disponibile. 
(3) Condiţiile de admitere sunt prevăzute în procedura de admitere regăsită în manualul de 
proceduri.  
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(4) Ca urmare a îndeplinirii condițiilor de admitere în centru se  încheie contract individual 
de furnizare a serviciilor sociale, denumit  contract de servicii .  
(5) Durata contractului este de la 6 luni până la 24 de luni, cu posibilitate de prelungire prin 
reevaluarea periodică. Modalitatea de încheiere a contractului  de servicii sociale este 
prevăzută în procedura de admitere în centru.                                                                                                                                                   
(6)Beneficiarii /reprezentanții legali care realizează venituri sunt obligaţi la plata contribuţiei 
lunare de întreţinere, conform prevederilor legale în vigoare. 
(7)Plata contribuţiei se realizează prin angajament de plată - anexă a contractului  de 
servicii. 
(8) Contractul de servicii și angajamentul de plată-anexă a acestuia se întocmesc  de către 
personalul specializat al centrului. 
(9) Condițiile de încetare a acordării serviciilor sunt prevăzute în procedura de încetare/ 
sistare prevăzute în manualul de proceduri. 
(10) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de pregătire pentru o 
viaţă independentă „Dragoş”  au următoarele drepturi: 
a) dreptul de a fi asistați în aceasta structura de tip rezidențial  doar o singură dată și 
anume la ieșirea din sistemul de protecție a copilului; 
b) de a fi informați în timp util și în termeni accesibili asupra: 
1. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 
2. serviciilor acordate, activităţilor derulate, regulamentului de organizare şi funcţionare al 
centrului, manual de procedură, ghidul beneficiarului şi a oricăror aspecte considerate 
necesare pentru a fi respectate; 
3. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale; 
4. oportunității acordării altor servicii sociale; 
5. listei la nivel local cuprinzând furnizorii de servicii sociale acreditați să acorde alte   
tipuri de  servicii sociale necesare reinserției sociale a beneficiarilor; 
6. măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
c) dreptul de a participa la luarea deciziilor privind intervenţia socială individuala;  
d) dreptul de a participa la toate activităţile care se organizează în centru;  
e) dreptul de a fi tratat individualizat pentru o valorizare maximală a potenţialului 
personal; 
f) dreptul la intimitate; 
g) dreptul de a circula liber respectând regulamentele centrului; 
h) dreptul de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate; 
i) dreptul de a primi vizite ale rudelor, prietenilor, etc. şi de a-i vizita în timpul liber ; 
j) dreptul la hrană, spaţiul de locuit, cazarmament şi echipament, igienă personală; 
k) dreptul la sprijin pentru accesarea serviciilor medicale; 
l) dreptul la suport în vederea integrării profesionale; 
m) dreptul la suport în vederea obţinerii unei locuinţe proprii sau închiriate; 
n) dreptul de a urma cursuri de specializare/ recalificare profesională;  
o) dreptul de a-şi aniversa evenimentele importante din viaţa sa, precum şi sărbătorile 
religioase;  
p) dreptul de a se exprima liber fără a aduce atingere imaginii publice a instituției; 
q) dreptul de a  sesiza orice nemulţumire în ceea ce priveşte calitatea serviciilor care îi 
sunt oferite fără teamă de consecinţe, respectând ierarhia prevăzută în documentele 
interne; 
r) dreptul la nediscriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă 
circumstanţă personală ori socială; 
s) dreptul la demnitate, intimitate şi respectarea vieţii intime fără a afecta prin acțiunile 
individuale ceilalți beneficiari ai centrului; 
t) dreptul de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite; 
u) dreptul de a renunţa în condiţii obiective la serviciile centrului.  
(11) Ca si beneficiari ai serviciilor sociale acordate în centru, tinerii au următoarele obligații 
şi îndatoriri: 
a) să participe activ la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de intervenţie; 
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în planul individualizat de intervenţie; 
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c) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală 
şi economică;  
d) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale 
furnizate, stipulate în contractul de servicii, din data de la care realizează venituri; 
e) să plătească contribuţia lunară la termenul stabilit în angajamentul de plată; 
f) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe 
parcursul acordării serviciilor sociale;  
g) să respecte prevederile prezentului regulament; 
h) să respecte programul centrului; 
i) să asigure integritatea bunurilor centrului şi să ia poziţie fermă faţă de persoanele care 
nu respectă această regulă; 
j) să utilizeze potrivit instrucţiunilor substanţele, instalaţiile, echipamentele şi aparatura 
centrului; 
k) să nu efectueze manevre, reparaţii şi modificări nepermise ale instalaţiilor şi 
echipamentelor centrului; 
l) să aibă un comportament civilizat faţa de angajaţii centrului şi faţă de ceilalţi beneficiari; 
m) să colaboreze cu personalul centrului; 
n) să păstreze liniştea şi să întreţină curăţenia în centru; 
o) să nu administreze bunurile altui beneficiar al centrului; 
p) să-şi asigure igiena corporală şi să participe la igienizarea spaţiului locativ, a spaţiilor 
utilizate în comun şi în curtea aferentă centrului; 
q) să nu consume şi să nu introducă băuturi alcoolice în incinta centrului; 
r) să informeze personalul de serviciu când pleacă, unde pleacă şi la ce oră se întoarce, 
respectând programul centrului; 
s) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la 
cunoştinţă de personalul centrului; 
t) să comunice imediat personalului angajat orice situaţie pe care este îndreptăţit să o 
considere un pericol pentru securitatea centrului. 
ART. 7  
(1) Principalele funcţii ale Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş”  
sunt următoarele: 
a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. reprezentarea  Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” în 
contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioadă determinată şi asigurarea hranei zilnice; 
3. îngrijire personală, sprijin şi îndrumare pentru asistenţă medicală; 
4. suport pentru autogospodărire; 
5. consiliere socială, psihologică şi juridică; 
6. sprijin în vederea integrării socio-profesionale. 
7. asigurarea accesului la serviciile din comunitate. 
b) de informare a beneficiarilor, a  potenţialilor beneficiari, a autorităţilor publice şi 
publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante;ghiduri) 
2. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3. Informarea continuă a beneficiarilor asupra activităţilor/ serviciilor derulate, procedurilor 
utilizate, precum şi a oricăror aspecte considerate utile 
4. încheierea de parteneriate cu asociaţii, aşezăminte filantropice eparhiale, ONG, alte 
instituţii ale statului in scopul diversificării serviciilor acordate  beneficiarilor; 
5. activităţi recreative şi orice alte activităţi cu rol determinant in socializarea şi integrarea 
tinerilor în comunitate; 
6. sensibilizarea persoanelor fizice cu privire la situaţia defavorizată a tinerilor, in scopul 
identificării unor spaţii de închiriere, ca si spaţii de locuit; 
7. elaborarea de rapoarte de activitate. 
c)  de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora.,de 
promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate 
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în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare,potrivit scopului acestuia,prin asigurarea următoarelor activităţi:  
1.de informare şi conştientizare a comunităţii asupra problematicii persoanelor cu 
dizabilitaţi. 
2. de informarea comunităţii despre drepturile persoanelor cu dizabilitaţi; 
3.de promovare a egalităţii de şanse. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1.elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor ; 
2.realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. instruirea periodică a personalului. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1.stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
2.întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului 
ART. 8  
(1) Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” funcţionează conform 
organigramei și a statului de funcții aflate în vigoare cu următoarele categorii de personal: 
a) personal de conducere: şef de centru ; 
b) personal de specialitate în asistenţă şi educaţie;  
c) personal administrativ; 
d) personal de asistenţă medicală; 
e) voluntari, cu respectarea legislaţiei. 
f) alte categorii de colaboratori 
(2)Raportul angajat/beneficiar este de 1/0,84 
ART. 9  
(1)  Personalul de conducere este şef de centru ( 121901) 
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt prevăzute în fişa postului. 
(3) Funcţia de şef de centru se ocupă prin concurs sau, după caz, examen în condiţiile 
legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă 
de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime 
de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor 
administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.  
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face 
în condiţiile legii. 
ART. 10  
(1)  Personalul de specialitate este: 
a) asistent social (263501) 
b) lucrător social (532908) 
c) asistent medical generalist (325901) 
d) instructor –educator pentru activităţi de resocializare (263508) 
e) infirmieră (532103) 
 (2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt stabilite prin fişa postului. 
ART. 11  
(1)  Personalului administrativ şi deservire:  
a) administrator (515104) 
b) bucătar (512001) 
b) îngrijitor (532104)                         
(2) Atribuţiile personalului administrativ şi deservire sunt stabilite prin fişa postului. 
ART. 12  
(1)  În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 
calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat;  
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b) bugetul Consiliului Judeţean 
c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 

 

 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                           
  Nr. 8884/23.11.2017 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Centrului de pregătire pentru o viață independentă ,,Dragoş” Galaţi din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
Centrul de pregătire pentru o viaţă independent “ Dragoş” Galaţi furnizează servicii 

beneficiarilor în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de 
calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi . 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a centrului a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 65/24.04.2017. 

Împreună cu celelalte documente regulamentul de organizare şi funcţionare a fost 
transmis către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale în vederea acreditării.  

Reprezentantul ministerului a recomandat modificarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare, în sensul evidenţierii mai clare a activităţilor desfăşurate în centru şi care sunt 
punctate în fişa de autoevaluare cât şi includerea modificărilor generate de Ordinul 623/2017 
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei 
sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de 
întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru 
persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de 
stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în 
centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii 
acestora. 

Astfel, la art. 6 este necesară modificarea alin. 6 şi 7 în sensul că stabilirea contribuţiei 
pentru beneficiari nu mai reprezintă o modalitate de responsabilizare a acestora în calitate de 
viitori contribuabili ai comunităţii ci este o obligaţiei reglementată în mod expres în Ordinul 
1887/2016, modificat de Ordinul 623/2017 şi se aplică procedurile de stabilire a nivelului şi 
surselor de plată în conformitate cu prevederile legale menţionate. 

La art. 7 alin. 1 lit. c s-a detaliat modalitatea în care centrul promovează drepturile 
beneficiarilor şi imaginea pozitivă a acestora, cu precizarea principalelor activităţi în acest 
sens. 

La art.8 aliniatul unic a devenit alin. 1 şi s-a specificat că în centru, pe lângă categoriile 
uzuale de personal pot activa  şi alte categorii de colaboratori, cum ar fi spre ex. colegi din 
alte structuri funcţionale (infirmiere, psihologi, kinetoterapeuţi, etc.) în funcţie de nevoile 
beneficiarilor şi s-a introdus alin. 2 unde s-a precizat care este raportul angajat-
beneficiar.(1/0,8). 

Precizăm că în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2 din anexa nr. 1, la 
nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin HG 867/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare: “ Pentru serviciile acordate în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi, raportul angajat/beneficiar este de minimum 1/1” 

La art. 12 s-a eliminat pct. c care reglementa ca şi sursă obligatorie de finanţare 
contribuţia beneficiarilor deoarece actele normative enunţate anterior în materie, 
reglementează şi situaţia în care dacă veniturile beneficiarilor sau a susţinătorilor legali ai 
acestora sunt sub o anumită limită, sunt exoneraţi de plată. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean este 
documentul fundamental care stă la baza funcţionării serviciilor sociale în conformitate cu 
prevederile legal şi cu acreditarea acordată de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi 
care este monitorizată periodică de către Inspecţia Socială.  

Din considerentele expuse mai sus, rezultă că este necesară modificarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare a centrului pentru a corespunde noilor prevederi 
legale . 

Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 



  

În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre anexat. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coca Ionel                                                                                                      SMRUSSMAC – Şef serviciu         
  1. ex./22.11.2017                                                                                                         Coca Ionel 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8884/23.11.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE, 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Centrului de pregătire pentru o viață independentă ,,Dragoş” Galaţi din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen 
a Consiliului Judeţean Galaţi  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Centrului de  pregătire pentru o viaţă independentă „ Dragoş” Galaţi din cadrul  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului a fost aprobat prin Hotărârea  
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 65/24.04.2017. 

Împreună cu celelalte documente Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost 
transmis către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 

Reprezentantul ministerului a recomandat modificarea Regulamentul de organizare şi 
funcţionare, în sensul evidenţierii mai clare a activităţilor desfăşurate în centru şi care sunt 
punctate în fişa de autoevaluare cât şi includerea modificărilor generate de Ordinul 
623/20017 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare 
de întreținere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru 
persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de 
stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în 
centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii 
acestora. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de  Consiliului Judeţean Galaţi 
este documentul fundamental care stă la baza funcţionării serviciilor sociale în conformitate 
cu prevederile legale şi cu acreditarea acordată de către Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi care este monitorizată periodică de către 
Inspecţia Socială. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul judeţean 
„aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul 
de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean”. 

Alin. (5) lit. a) pct. 2 din acelaşi act normativ prevede: „consiliul judeţean: a) asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind: […] 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a 
persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri 
aflate în nevoie socială”. 
 În concluzie, considerăm  că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  
pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Director executiv, 
Stoica George 
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