
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2018 

 

privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25061/19.10.2018 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi nr. 47416/05.10.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 25061/08.10.2018; 
 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al DGASPC Galaţi nr. 18/03.10.2018 
privind avizarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii ale DGASPC Galaţi; 
 Având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 49817/47066/2018, 
înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 25446/18.10.2018; 
 Având în vedere avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 
51717/RG/2749/DPSS/14.09.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
9402/17.09.2018; 
 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999, privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul – Cadru de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
 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, republicată, 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 organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea 
raporturilor de muncă se stabileşte un termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 6/26.01.2018 privind aprobarea modificării organigramei şi a 
statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistentă Sociala şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

                Ionel Coca 
                                                                                                                                                                          SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./18.10.2018                                                                                                                                                           Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1496      DIRECTOR 
    GENERAL 
 

44 

1452 
COLEGIUL DIRECTOR 

                      Director general adjunct    
1411                 pentru protecţie socială 
                            

   

   33 
1378 

                     Director general adjunct    
 46                   economic şi administrativ 
                      

   4 

  42   

  2             Compartiment  

                       proiecte 

                            

   - 

   2 

  8                         Serviciul   
                   asistenţă C.P.C.  şi CEMPAH            

   1 

   7     

  12                Serv. resurse umane,     
                        organizare şi formare 

                              profesională 

  1 

11   

  6                 Biroul adoptii si           
                           postadoptii 

   1 

   5     

  8             Serviciul juridic şi    
                            contencios 

   1 

   7     

 6             Comp. resurse umane,     

                      organizare şi     

        formare profesională     

  - 

  6    

 2            Compartiment    

                      monitorizare,  

mass-media 
          

  - 

  2  

  3        Compartimentul intern  de  

prevenire şi protecţie  

         

  - 

 3   
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                     Director general adjunct    
 46                  economic şi administrativ 

                       

   4 

  42   

 15            Serviciul financiar-contabilitate   
                         şi analiză economică              

  2 

 13    

 6                     Biroul financiar-          
                         salarizare        

 1 

 5     

                  Serviciul achizitii publice     
 11                si urmarire contracte 
                                 

   1 

10   

 3               Compartiment contractare                 
                             servicii sociale 

 - 

 3 

                     Compartiment control    

 1                   intern şi asigurarea calitătii 

                                 

   - 

 1 

                   Secţia  coordonare activitati   
 12                   administrative, reparatii curente, 
             tehnic si transport 

 
  1 

 11 

                 Compartiment IT 

 1                 

 
                              

  - 

 1 

 6                  Compartiment contabilitate -          
                         buget 

 - 

 6 

 5               Compartiment urmarire                 
                             contracte 

 - 

 5 

  1          Compartiment  

                 analiză statistică, indicatori asistenţă 
                         socială şi incluziune socială      

  - 

   1    

 2                  Compartiment atribuire contracte          
                       de achizitie publica 

 - 

 2      

 2                  Compartiment evidenţă         
                        prestaţii sociale 

 - 

 2  

  5    Compartiment evidenţă şi 

                 monitorizare gestiuni şi patrimoniu       

  - 

   5    
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                      Director general adjunct    
740                 pentru protectie sociala 

                           

   

   8 
 732 

 10             Serviciul plasamente   

                   familiale şi delincvenţă  

  juvenilă 

  1 

  9 

 8              Serviciul de evaluare           
                           complexă copii         

  1 

 7   

                Serviciul evaluare iniţială  şi      
 11              intervenţie în situaţii de abuz, 

                   neglijare, trafic, migraţie, 

                    repatrieri 

   
  1 

  10    

 8             Serviciul management de caz          
                  pt. copii din servicii de tip   

                    rezidenţial         

  1 

  7   

 9            Serviciul de evaluare complexă  

                    a persoanelor adulte cu    
                    handicap        

  1 

 8     

                  Serviciul de asistenţă      

   8                persoane defavorizate şi 
          management de caz  

         persoane adulte               

   

  1 

  7   

20            Serviciul asistenţă       
                            maternală 

                 

   1 

 19    

2                 Compartimentul 
                       persoane vârstnice 

   - 

2   

5             Compartiment de asistenţă 
                   persoane defavorizate  şi 
       manag. de caz pers.adulte           

   - 

5    
10                 Asistenţi personali    
                               profesionişti         

   - 

10     

                  Biroul de stabilire     
 6                    prestaţii sociale 
           persoane cu handicap              

   
  1 

  5   

650                 Asistenţi maternali     
                               profesionişti         

   - 

650     
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                    Director general adjunct    
196                    pentru protecţie sociala 

                         

   
  6 
 190 

                   Complexul      
49             de servicii Tecuci    
                             

  1 

 48 
     

   Centrul de  
27             plasament Tecuci                    
          
 

    
  - 

27    

                  Casa  
 5                „Speranţa”  Tecuci 

                              

  -         

 5 

      

             Compartiment 

6 coordonare      
- 

6 

            Casa    

5       „Ştefan”
                     

- 

5 

            Casa      

6  „Tudor”                     
- 

6 

            Casa     

6  „Aurora”                     
- 

6 

               Compartimentul 
29             case      
        nr. 1                    

1 

28        

34           Compartimentul 
     case               
       nr. 2                     

1 

33 

            Compartiment    

6  coordonare
                     

- 

6 

            Casa   

5       „Andrei”
                     

- 

5 

            Casa     

5       „Ana”
                     

- 

5 

            Casa     

6       „Monica”
                     

- 

6 

                 Centrul de zi 
16                  Tecuci 

                         

  -               
16   

            Casa    

5       „Miruna”
                     

- 

5 
            Casa    

5  „Floare de colţ”
                     

- 

5 

            Casa     

6  „Cireşarii”
                     

- 

6 

                   Centrul de reabilitare şi reinte- 
 36                  grare socială a copiilor 
           Casa „David Austin” 
                            Munteni 

   

  1 

 35     

                   Echipa mobilă 
9                  pentru copilul cu  

           dizabilităţi                    

            
 -            

9    

                      Adapostul de zi si 
10                       de noapte pentru 
                      copii strazii
                      

 
 1                

9   

                   Complexul  de    
29               servicii sociale 
         „Dumbrava minunată” 
 

                             

  1 

 28 
     

                  Compartiment 

8     coordonare      
- 

8 

                 case de tip 

20                       familial 

         
 

                             

  - 

20 
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                     Centrul de asistenţă 
46                    pt. copilul cu cerinţe  
            educative speciale  
              Galaţi      

            
 1            

45    

                     Director general adjunct    
255                    pentru protectie sociala 

                              

   
  9 
 246 

              Centrul de  primire  copii   
 30                 în   regim  urgenţă  

                        „Irene şi Stuart” 

   
  1 

29   

       Centrul  de consiliere şi 
 6                  asistenta pt. persoane cu 
         tulburări de spectru autist 

   
  1 

 5    

                            Centrul     
11                         maternal 

                             

  1 

  10 

     

62                       Centrul de plasa- 
      ment nr. 3 

                  

                             

    1            

  61 
     

              Centrul de asistenţă 
 15                 şi recuperare pentru   
                    persoane vârstnice 

                        

   
  1 

14  

11               Centrul de consiliere 
  pt. copilul abuzat, 

neglijat şi exploatat 

                       

  1 

 10   

                  Centrul de consiliere şi 
 12                  sprijin pentru părinţi 
            şi copii  
            

   
  1 

 
11    

 13             Centrul de zi pentru pregăti- 

                   rea şi sprijinirea integrării sau 
        reintegrării copilului 

                       în familie 

  - 

  
13 

                  Centrul de îngrijire    

49                 şi  asistenţă pers.  
          cu handicap „Maria”

                      

  1 

 48 
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 10            Centrul de zi pt. pers.    
                   cu handicap adulte  
        „Pentru voi”                      

  1 

 9     

                  Centrul de recuperare şi 

61                 reabilitare a persoanelor 

             cu handicap nr. 2                       

   

  1 

 60                  Centrul de zi pt persoane 

 9                   adulte cu handicap  

                „ Luceafarul”        

   

  1 

  8   

                  Centrul de zi pt. pers. 

 9                 adulte cu handicap de        
           tip  Alzheimer         

   

  1 

  8     

                     Director general adjunct    
220                  pentru protectie sociala 
                              

   

  10 
 210 

 

   2          Centrul de protecţie a victime- 

                  lor traficului de persoane 

                         adulte 

                                         

  - 

 2     

                  Centrul de recuperare şi 
56                reabilitare a persoanelor 

               cu handicap nr. 1              

   
  1 

 55    

10           Centrul de consiliere pentru 

  prevenirea şi combaterea 
      violenţei în  

               familie  
                                     

  1      

 9               

 8              Centrul de pregatire pt. o   

                  viaţă independentă 
                    „ Dragoş” Galaţi                 

  1 

  7     

                 Cămin  pt. persoane 
                          vârstnice 
15                   „ Sf. Nicolae”     
              Tg. Bujor                

   

  1 

 14         

 19           Centrul de îngrijire şi    

                  asistenţă "Elena” 

                                         

  1 

 18     
                  Centrul de zi pentru  

 10                 integrarea socio-prof.a 
          pers. adulte cu handicap           

   

  1 

  9     

 11          Centrul de zi pt consiliere şi     

                  sprijin persoane cu  
                     handicap   

-  

 11     
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ANEXA Nr. 2 

 
RECAPITULAŢIE 

TOTAL GENERAL: 1496 
  
APARAT PROPRIU DE SPECIALITATE: 165 
     Din care:  

A.FUNCŢIONARI PUBLICI: 153 
               -directori 3 

- alte functii de conducere: 15 
                        - de execuţie: 

 
135 

 
B.PERSONAL CONTRACTUAL: 12 

                 
                                   - funcţii de conducere: 1 

                        - de execuţie: 
 

11 
 

PERSONAL CONTRACTUAL SERVICII SOCIALE: 671 
  
     
Din care: 

 

- funcţii de conducere: 25 
                                      - de execuţie: 646 

  
  
A.M.P.: 650 

 
A.P.P.: 10 
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ANEXA Nr. 3 

STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
 

  APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE 
Nr. 
crt. 

Funcţia publică clasa Gradul 
Profesional 

Nivelul şi specialitatea studiilor 

de conducere de executie 

1 director general    studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, 
ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau 
tehnice cu masterat, studii postuniversitare  în domeniul administraţiei 
publice sau management, programe de perfecţionare în administraţia 
publică cu durata minimum un an 

2 director general 
adjunct  pentru  
protecţie socială 

   studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, 
ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau 
tehnice cu masterat, studii postuniversitare  în domeniul administraţiei 
publice sau management, programe de perfecţionare în administraţia 
publică cu durata minimum un an 

3 director general 
adjunct economic 
şi administrativ 

   studii superioare economice 

 

COMPARTIMENTUL PROIECTE 

1  consilier   l superior  Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 
 administrative, tehnice, medicale 

2  consilier  l  superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 
 administrative, tehnice, medicale 

 

SERVICIUL ASISTENTĂ CPC ŞI CEMPAH 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l principal studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l principal studii superioare 

7  referent lll superior studii medii 

8  referent lll superior studii medii 
 

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

1 Şef serviciu    superioare juridice 

2  consilier juridic  l superior superioare juridice 

3  consilier juridic l principal superioare juridice 
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4  consilier juridic l debutant superioare juridice 

5  consilier juridic l debutant superioare juridice 

6  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

7  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

8  consilier  l principal  studii superioare juridice, economice, administrative 
 

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Şef serviciu    Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,ORGANIZARE, ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT MONITORIZARE, MASS-MEDIA 

1  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 
 administrative, tehnice, medicale 

2  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 
 administrative, tehnice, medicale 

 

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE  

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

3  referent lll principal medii 
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SERVICIUL  FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ 

1 Şef serviciu    Superioare economice 
 

BIROUL  FINANCIAR – SALARIZARE 

1 Şef birou    Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare tehnice, economice 

3  consilier l superior Superioare economice, administrative 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l principal Superioare economice 
 

COMPARTIMENT  CONTABILITATE – BUGET 

1  consilier l superior Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare economice 

3  consilier l superior Superioare economice 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l superior Superioare economice 
 

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 
 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

1  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 
 

COMPARTIMENTUL  URMĂRIRE CONTRACTE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier l superior studii superioare  juridice,economice,administrative, tehnice 

3  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

4  consilier l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

5  consilier l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 
 

COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

1  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier l asistent studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

3  referent lll superior Medii 
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COMPARTIMENT  CONTROL INTERN  ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 
 

COMPARTIMENT IT 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 
 

COMPARTIMENT  EVIDENŢĂ ŞI MONITORIZARE GESTIUNI ŞI PATRIMONIU 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

3  consilier l principal studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

4  Referent de specialitate  ll asistent Superioare de scurtă durată 

5  referent lll Superior Medii 
 

COMPARTIMENT  ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 
 

SERVICIUL EVALUARE INIŢIALĂ  ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC,MIGRAŢIE, REPATRIERI 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l  superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

11  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

SERVICIUL PLASAMENTE FAMILIALE  ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII DIN SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL  

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

SERVICIUL ASISTENŢĂ MATERNALĂ  

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

11  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

12  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

13  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

14  consilier  l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

15  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

16  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

17  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

18  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

19  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

20  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

1-650 ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 
 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII  

1 Şef Serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

SERVICIUL DE  EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

1 Sef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

1-10 ASISTENŢI PERSONALI PROFESIONIŞTI 
 

BIROUL DE  STABILIRE PRESTAŢII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 
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6  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

COMPARTIMENTUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

COMPARTIMENTUL PERSOANE VÂRSTNICE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

SECŢIA COORDONARE ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE, REPARAŢII CURENTE,TEHNIC ŞI TRANSPORT 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   12  

 CONDUCERE 1    

1  şef secţie S 1  

2-9 
10-11 

12 

Inspector de specialitate lA 
Referent lA 
Muncitor necalificat 

 S 
G,M 
G,M 

8 
2 
1 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „DUMBRAVA MINUNATĂ”  

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   29  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l  

 
şef centru 
 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 

 
 

4-23 

Personal pentru îngrijire de bazăşi educaţie 
formalăşi informală 
 instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

20 

 

 
 

 
24 
25 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Lucrător social principal 
Psiholog principal 

  
 

 
M 
S 

 
 

 
1 
1 

 
 
 
  lucrător social 
  psihologie 

 
26-27 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
 Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
Asistenţă medicală 

 
28-29 

Alte categorii de personal 
inspector de specialitate lA 

  
S 

 
2 

 
economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

1-3 
 

4 
5-6 
7-9 

 

Asistent social principal 
 
Asistent medical principal 
Psiholog principal 
Kinetoterapeut principal 
 

 S 
 

PL 
S 
S 

3 
 
1 
2 
3 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 
postuniversitar în  asistenţă socială 
medicale  
psihologie 
kinetoterapie  
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
ADĂPOST DE ZI ŞI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

1 
2-7 

 
8 
9 

10 

 
Asistent social principal 
 
Inspector de specialitate lA 
Psiholog principal 
Ingrijitoare 

şef centru 
 

S 
S 

 
S 
S 

G,M 

1 
6 
 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 
postuniversitar în  asistenţă sociale 
 
psihologie 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE REABILITARE ŞI  REINTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR  CASA”DAVID AUSTIN” – MUNTENI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   36  

 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 

 
şef centru 
 

 
S 
S 

 
1 
1 

 

 
 

3-18 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Istructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

16 

 

 
 
 

19 
20 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
Asistenţă social 
Psihologie 

 
21-22 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
Asistenţă medicală 

 
23-25 

26 
27-30 

31 
32-34 

35 
36 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Muncitor necalificat- bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l 
Muncitor calificat lA – fochist 
Inspector de specialitate lA 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G.M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 
S 

 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
1 

 
calificare de bucătar 
 
 
 
calificare de fochist 
 
economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPLEXUL DE SERVICII TECUCI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   49  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
magaziner  

 
Şef complex 
(şef centru) 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 

CENTRUL DE PLASAMENT – TECUCI 

Nr. crt. 
 

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   25  

 
 

4-14 
15-16 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 
Supraveghetor de noapte 

  
 

M 
G,M 

 
 

11 
2 

 

 
 
 

17 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 

  
 
 

S 

 
 
 
1 

 
 
 
sociale 

 
18-19 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal, sora medicală 
principală 

  
 

PL,M 

 
 
2 

 
 
medicale 

 
20-22 
23-25 
26-27 

28 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat- lA 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
3 
3 
2 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
calificări specifice 
Economice 

CENTRUL DE ZI- TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   16  

 
 

29-31 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 
 

 
 

M 

 
 
3 
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32 
33 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

      

 
34-35 
36-37 

38 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
S 
PL 

G.M 

 
2 
2 
1 

 
Kinetoterapie 
Medicale 
Curs de cruce roşie 

 
39 
40 

41-42 
43 
44 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l 
Muncitor calificat- lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

 
1 
1 
2 
1 
1 

 
Calificari specifice 
Calificare de bucătar 
 
 
Calificare croitorie 

CASA  “SPERANTA”- TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 
 

45-49 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 

M 
 
5 

 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPARTIMENTUL CASE NR. 1: Casa  „Ştefan” / Casa “ Tudor” / Casa “Aurora” / Casa  “Floare de colţ” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI    29 

 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 

 
Şef case (şef 
centru) 

 
S 
S 

 
1 
1 

 

 
 

3-24 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
M 

 
22 

 

 
 
 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 

  
 

S 

 
 
1 

 
 
sociale 



HOTĂRÂREA Nr.                 din____________________2018 

pag. nr. 21 
25 
26 

Asistent social principal 
Psiholog principal 

S 1 psihologie 

 
27-28 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
medicale 

 
29 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate lA 

  
S 

 
1 

 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPARTIMENTUL CASE NR. 2: Casa  “Andrei” / Casa  „Ana” / Casa  “Monica” / Casa  “Miruna” / Casa “ Cireşarii” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 34 

 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
  
Inspector de specialitate lA 

Şef case (şef 
centru) 

 
S 
S 

 
1 
1 

 

 
 
3-29 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 
M 

 
 
27 

 

 
 
 
30 
31 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 
S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

 
32-33 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
medicale 

 
34 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate lA 

  
S 

 
1 

 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU COPILUL CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE GALAŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   46  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l  

 
şef centru 

 
S 
S 
M 

1 
1 
1 

 

 
 

4-18 
19-25 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 
Supraveghetor de noapte 

  
 

M 
G,M 

 
 

15 
7 

 

 
 

 
26-27 

28 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
reintegrării sau integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 

 
S 
S 

 
 

 
2 
1 

 
 
 
Asistenţă socială, sociologie 
Psihologie 

 
29 

30-33 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
 Medic specialist dentist 
Asistent medical principal 

  
S 
PL 

 
1 
4 

 
Specializare în stomatologie 
 Medicale  

 
34-36 
37-38 
39-42 

43 
44 
45 
46 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Muncitor necalificat- bucătărie 
Ingrijitoare  
Muncitor calificat l A– lenjerie 
Şofer l 
Referent lA 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G.M 
G,M 
G,M 
M 
S 

 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
 
Calificare croitorie       
Calificări specifice 
 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   11  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru    

2-8 Asistent social principal  S 7 Sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

9-11 Psiholog principal  S 3 psihologie 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   12  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru    

2-5 
6-7 
8-9 

Asistent social principal 
Asistent medical principal 
Lucrător social principal 

 S 
PL 
M 

4 
2 
2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 
soc. 

10-12 Psiholog principal  S 3 psihologie 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE PRIMIRE COPII IN REGIM DE URGENŢĂ“ IRENE ŞI STUART” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   30  

 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 

 
Şef centru 

 
S 
S 

 
1 
1 

 

 
 

3-16 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
M 14 

 

 
 
 

17 
18 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 
soc. 
psihologie 

 
19-20 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
medicale 

 
21-24 
25-29 

30 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat IA- bucătărie 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat l A- fochist 

  
G,M 
G,M 
G,M 

 
4 
5 
1 

 
calificare de bucătar 
 
calificare fochist 

          * Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE PLASAMENT NR. 3 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   62  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Referent lA 
Magaziner l 

 
Şef centru  

 
S 
M 
M 

 
1 
1 
1 

 

 
 
4-11 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
M 
G 

 
8 

 

 
 
 
12 
13 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 
familiale 
Lucrător social principal 
Psiholog principal 

  
 
 
Pl,M 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
Asistent social sau lucrător social 
psihologie 

 
14 
15-16 
17-22 
23-45 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii 
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Asistent medical principal, soră medicală 
Infirmieră 

  
S 
PL,M 
PL, M,G 
G.M 

 
1 
2 
6 
23 

 
Kinetoterapie 
Kinetoterapie, fizioterapie 
Medicale 
Curs de cruce roşie 

 
46 
47-48 
49-52 
53 
54-56 
57-61 
62 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate lA 
Şofer l 
Muncitor calificat lA – bucătărie 
Muncitor necalificat- bucătărie 
Muncitor calificat lA  
Ingrijitoare 
Muncitor calificat lA- croitorie 

  
S 
G,M 
G,M 
G,M 
G.M 
G,M 
G,M 

 
1 
2 
4 
1 
3 
5 
1 

 
Economice 
Calificări specifice 
Calificare de bucătar 
 
Calificari specifice 
 
calificare croitorie 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL MATERNAL 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   11  

1  şef centru S 1  

 
 

2-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
M 

 
6 

 
 

 
 

8 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
reintegrării sau integrării familiale 
Psiholog principal 

  
 
 

S 

 
 

 
1 

 
 
 
psihologie 

 
9 

10 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
M,Pl 

G 

 
1 
1 

 
Asistenţă medicală 
Curs crucea rosie/infirmieră 

 
11 

Alte categorii de personal 
inspector de specialitate lA 

  
S 

 
1 

 
economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE ZI PENTRU PREGĂTIREA ŞI SPRIJINIREA INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII COPILULUI IN FAMILIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   13  

1-10 Asistent social principal 
 

 S 10 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 
soc. 

11-13 Psiholog principal  S 3 psihologie 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru    

2-4 
5 
6 

Psiholog principal 
Muncitor calificat l  
Şofer l 

 S 
G,M 
G,M 

3 
1 
1 

psihologie 
Calificare construcţii 
Calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE ASISTENŢĂ ŞI RECUPERARE PERSOANE VÂRSTNICE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru    

2-12 Asistent social principal  S 11 Sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

13-15 Psiholog principal  S 3 psihologie 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PERSOANE CU HANDICAP “MARIA” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   49  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
  
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l 

 
şef centru 
 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 

 
4 
5 

Personal specializat 
Lucrător social principal 
Psiholog principal 

  
S 
S 

 
1 
1 

 
Lucrător social sau asistent social 
psihologie 

 
6-11 
12-34 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
PL 

G,M 

 
6 

23 

 
medicale 
curs de cruce rosie/infirmieră 

 
35-38 
39-43 
44-45 

46 
47 
48 
49 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l  
Muncitor calificat l A 
Muncitor calificat l A 
Muncitor calificat l A- fochist 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
calificare fochist 
economice 

* Serviciile de specialitate- medicale, de recuperare  şi reabilitate fizică şi/sau psihologică  vor fi asigurată de specialişti  pe bază de contract de prestări 
servicii sau din alte structuri ale DGASPC Galaţi în funcţie de nevoile beneficiarilor; 
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP DE TIP ALZHEIMER 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  

2-7 
 
8 
9 

Asistent social principal 
 
Lucrător social principal 
Psiholog principal 

 
 
 

S 
 

M 
S 

6 
 
1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 
Medii + curs lucrător social 
Psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „ PENTRU VOI” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  

2-8 
 
9 

10 

Asistent social principal 
 
Psiholog principal 
Inspector de specialitate IA 

 S 
 

S 
S 

7 
 
1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 
psihologie 
economice   

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ADULTE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   2  

1-2 Asistent social principal  S 2 
 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP„ LUCEAFĂRUL” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    

1 
2-8 

 
9 

 
Asistent social principal 
 
Psiholog principal 

şef centru S 
S 
 

S 

1 
7 
 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 
psihologie 

 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  

2-8 
 
9 

10 

Asistent social principal 
 
Medic primar 
Psiholog principal 

 S 
 

S 
S 

7 
 
1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 
medicină (pentru evaluare adulţilor cu handicap) 
psihologie 

 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU O VIATĂ  INDEPENDENTĂ “DRAGOŞ”GALAŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 
1 
 

Personal de conducere şi administrare 
 
 

 
şef centru 

 
S 
 

 
1 
 

 

 
 

2-7 
8 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 
Psiholog principal 

  
 

M 
S 

 
 
6 
1 

 
 
 
psihologie 

 

 



HOTĂRÂREA Nr.                 din____________________2018 

pag. nr. 29 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru  S 1  

2-6 
 

7-8 

Asistent social principal  
 
Lucrător social principal  

 S 
 

M 

5 
 
2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 
Medii + curs lucrător social  

9-10 Psiholog princiapl  S 2 psihologie 
  
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PERSOANE CU HANDICAP 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   11  

1-9 
 

Asistent social principal  
 
  

 S 
 
 

9 
 
 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 
 

10-11 Psiholog principal  S 2 psihologie 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP NR. 1 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   56  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l 

 
Şef centru 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 

 
 

4-9 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
M 6 

 

 
 
 

10 
11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 
familiale 
Psihopedagog principal 
Asistent social principal  

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
Psihopedagogie specială 
Asistent social  

 Personal pentru îngrijirea sănătăţii      
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12-13 
14-19 
20-42 

Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmiera 

S 
PL 

G,M 

2 
6 

23 

Kinetoterapie 
Medicale 
Curs de cruce roşie/infirmieră 

 
43-46 
47-51 

52 
53 
54 
55 
56 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat lA 
Muncitor calificat lA 
Inspector de specialitate lA  
Medic specialist 
Şofer l 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 
S 

G,M 

 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Calificare bucătar 
 
Calificare croitorie 
Calificare fochist 
 
medicină ( Preşedinte CEMPAH) 
Calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP NR. 2 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   61  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l 

 
Şef centru 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 

 
 
4 
 
 

5-10 
11 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Asistent social principal 
 
 
Instructor de educ principal 
Psiholog principal 

 
 

S 
 

M 
S 

 
1 
 
6 
1 

 
 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 
postuniversitar în  asistenţă socială 
 
psihologie 

 
12 

13-18 
19-45 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmiera 

  
S 
PL 

G,M 

 
1 
6 
27 

 
Kinetoterapie 
Medicale 
Curs de cruce roşie 

 
46-51 
52-55 

56 
57-58 
59-60 

61 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat lA 
Şofer l 
Muncitor calificat IA 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
6 
4 
1 
2 
2 
1 

 
Calificare bucătar 
 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
Calificari specifice 
Economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ  “ELENA”  
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   19  

 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Referent lA  

 
şef centru 
 

 
S 
M 

 
1 
1 

 

 
 

3-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 
8 

 

 
 
 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 
familiale 
Asistent social principal/Lucrător social 
principal 

  
 
 

S/,Pl,M 

 
 
 
1 

 
 
 
Asistent social sau lucrator social 

 
12 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
1 

 
Asistenţă medicală 

 
13-15 
16-17 

18 
19 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA- bucătar 
Ingrijitoare 
Şofer l  
Muncitor calificat l A 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

 
3 
2 
1 
1 

 
calificare de bucătar 
 
calificări specifice 
calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE”TG. BUJOR 
Nr.crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

1 Personal de conducere şi administrare : Şef centru S 1  

 
2-11 

Personal pentru îngrijire de bază 
Instructor de educaţie principal 

 
 

 
M  

 
10 

 

12 
 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

 S,Pl 
 

1 
 

medicale 
 

 
13-14 

Personal specializat;  
Asistent social principal 

  
S 

 
2 

 
sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 
15 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate IA 

  
S 

 
1 

 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                          Nr. 25061/19.10.2018 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE, 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi 

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, a fost aprobata prin H.C.J. nr. 6/26.01.2018 si cuprinde 1496 posturi (153 
funcţii publice, 1343 funcţii contractuale). 
 

 Modificarea  organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi se referă atât la structura de personal aferentă 
aparatului propriu de specialitate cât şi la cea a serviciilor sociale  dar nu determină 
modificarea numărului de posturi care rămâne tot 1496. 

 
 Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale DGASPC Galaţi nu generează 

eliberări din funcţii publice sau disponibilizări ale personalului contractual, fiind în fapt 
o reorganizare a personalului existent. 
 
 Precizăm că numărul de personal al aparatului propriu de specialitate al DGASPC 
Galaţi este cel stabilit conform criteriilor orientative de personal pentru direcţiile generale de 
asistenţă social şi protecţia copilului judeţene regăsite la pct. A din Anexa nr. 1 la 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare  al Direcţiei generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului. 

 
Situaţia  beneficiarilor DGASPC Galaţi  la 31 august 2018  este următoarea: 
 

Nr. crt. Servicii pentru copii Nr. beneficiari 

1.  Centre de zi: 
1. Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii - 

componenta de zi – 0 copii 
2. Centru de zi Tecuci - 20 de beneficiari:   
3. Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu 

tulburări de spectru autist  – 26 copii :                      

 
43 beneficiari 

2.  Protecţia specială a copilului în servicii de tip rezidențial 277  beneficiari 

3.  Plasament la  asistent maternal angajat DGASPC 574 beneficiari 

4.  Tutela  46  beneficiari 

5.  Plasament familial  358  beneficiari 

6.  Copii încredinţaţi în vederea adopției 15  beneficiari 

7.  Copii aflați în monitorizare postadopţie 77  beneficiari 

8.  Copii abuzați , neglijați 855    beneficiari 

9.  Copii traficați , repatriați, copii aflați pe teritoriul altor 
state/alte situaţii 

27  repatrieri 

10.  Copiii care au comis fapte penale dar nu răspund penal 
aflați în evidenţa DGASPC 

60   beneficiari 

11.  Copii cu handicap aflaţi în  evidentele SEC copii 1472  beneficiari 

12.  Echipa mobilă  53  beneficiari 

13.  Servicii de tip rezidenţial OPA 30   beneficiari 

 TOTAL I 3887 
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Nr. crt. Servicii pentru adulți Nr. beneficiari 

1.  Centre de zi pentru adulți 
1. Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a 

persoanelor adulte cu handicap – 140 de beneficiari  
2. Centrul de Zi pentru persoane adulte cu handicap 

„Luceafărul”- 22 de beneficiari Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer – 41 de 
beneficiari  

3. Centrul de protecție a victimelor traficului de persoane 
adulte : 
– 23 de beneficiari  in asistenta  

    - 877 de beneficiari prevenire   
4. Centrul de zi pentru persoanelor adulte cu handicap 

„Pentru Voi” -  346 de beneficiari                         

1449 beneficiari 

2.  Protecţia specială a adultului în Centrul de recuperare a 
victimelor violenţei domestice „Şansa” 

4 beneficiari 
 

4  Protecţia specială a persoanelor adulte cu dezabilități aflate 
în sistem rezidenţial 

101 beneficiari  

5  Protecţia persoanelor vârstnice aflate în sistem rezidenţial 8  beneficiari  

6  Persoane adulte aflate în evidentele Serviciului de evaluare 
complexă adulţi 

13927  beneficiari  

 TOTAL II 15489 

 TOTAL I +TOTAL II 19376 

 
Având în vedere situaţia beneficiarilor prezentată  mai sus, DGASPC Galaţi se 

încadrează în grupa a lll - a din punct de vedere al numărului de beneficiari/an, respectiv 
17.001-22.000.    

La acest număr de beneficiari în aparatul propriu de specialitate pot fi normate un 
număr de max. 125 funcţii publice la care se adaugă un manager de caz la 50 de cazuri 
pentru copiii din sistemul de protecţie specială, un manager de caz la 50 de asistenţi maternali 
profesionişti şi un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilităţi aflate în sistem 
rezidenţial, un manager de caz la 50 de persoane vârstnice pentru care este în implementare 
un plan individualizat de asistenţă şi îngrijire:125+(1282:50)+(650:50)+ 
(108:50)=125+25+13+2=165 . 

Având în vedere prevederile legale corelate cu numărul de beneficiar/an numărul 
maxim de posturi pentru aparatului propriu de specialitate al DGASPC Galaţi poate fi de 165. 
 Cele 165 de posturi aferente structurii de personal a aparatului propriu de specialitate sunt 
prezentate în organigramă, recapitulaţie şi statul de funcţii. 
   Celelalte structuri funcţionale ce se regăsesc în organigrama şi statele de funcţii ale 
DGASPC Galaţi sunt servicii sociale organizate sub diferite forme în funcţie de categoria de 
beneficiari căreia i se adresează.  
 

Modificările sunt următoarele: 
- Se comasează Compartimentul intern de prevenire şi protecţie pentru aparatul propriu de 
specialitate cu Centrul intern de prevenire şi protecţie pentru centre sub denumirea de 
Compartimentul intern de prevenire şi protecţie, prevăzut cu 3 funcţii   publice; 
- Se reduce o funcţie publică vacantă de la Compartimentul contabilitate-buget ; 
- Se desfiinţează Centrul de evidenţă gestiuni şi casierie; 
- Centrul de contractare service sociale devine Compartiment contractare servicii sociale; 
- Centrul de coordonare activităţi administrative, reparaţii curente, tehnic şi transport, 
prevăzut cu 17 posturi devine Secţia coordonare activităţi administrative, reparaţii curente, 
tehnic şi transport, prevăzută cu 12 posturi; 
- Centrul de evidenţă şi monitorizare gestiuni şi patrimoniu devine Compartiment monitorizare 
gestiuni şi patrimoniu; 
- Se desfiinţează magazia centrală; 
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- Se reduce o funcţie publică de la Compartimentul control intern şi asigurarea calităţii; 
- Se înfiinţează Compartimentul analiză statistică, indicatori asistenţă social şi incluziune 
socială; 
- Se desfiinţează Telefonul copilului;  
- Serviciul de evaluare iniţială, se va comasa cu ,Compartimentul de intervenţie în situaţii de 
abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, rezultând o noua structură care se va numi 
,,Serviciul de evaluare iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, 
repatrieri”( în cadrul acestei structuri va funcţiona şi Telefonul copilului); 
- Se desfiinţează patru funcţii publice vacante de la Serviciul Asistenţă maternală; 
- Se desfiinţează Centrul de consiliere şi mediere a relaţiilor copil-familie, planning şi 
prevenire abandon; 
- Se înfiinţează 10 posturi de asistent personal profesionist; 
- Serviciul de asistenţă persoane defavorizate devine Serviciul de asistenţă persoane 
defavorizate şi management de caz persoane adulte; 
- Se desfiinţează Compartimentul violenţă domestică; 
- Se înfiinţează Compartimentul persoane vârstnice; 
- Se desfiinţează Centrul de relaţii publice persoane cu handicap; 
- Se majorează cu un post  numărul de posturi al Complexului de servicii sociale “Dumbrava 
minunată”; 
- Se majorează cu 5 numărul de posturi pentru Echipa mobilă pentru copilul cu dizabilităţi; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii 
străzii; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Centrului de reabilitare şi reintegrare socială 
a copiilor Casa “David Austin” Munteni; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Complexului de servicii sociale Tecuci; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Compartimentului case nr. 1; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Compartimentului case nr. 2; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Centrului de asistenţă pentru copilul cu 
cerinţe educative speciale Galaţi; 
- Se desfiinţează Centrul de evaluare, diagnoză şi asistenţă psihologică adulţi; 
- Se desfiinţează Centrul de evaluare, diagnoză şi asistenţă psihologică copil şi familie; 
- Se înfiinţează Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat; 
- Se înfiinţează Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; 
- Se majorează cu 3 numărul de posturi al Centrului de primire copii în regim de urgenţă 
“Irene şi Stuart”; 
- Se majorează cu 2 numărul de posturi al Centrului de plasament nr. 3; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Centrului maternal; 
- Se înfiinţează Centrul de zi pentru pregătirea şi sprijinirea integrării sau reintegrării copilului 
în familie; 
- Se desfiinţează Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice “ Şansa” Tg. Bujor, 
personalul urmând a fi inclus în structura de personal al Căminului pentru persoane vârstnice 
Sf. Nicolae” Tg. Bujor; 
- Se înfiinţează Centrul de asistentă şi recuperare pentru persoane vârstnice; 
- Se modifică denumirea Centrului de îngrijire şi asistenţă persoane cu handicap în Centrului 
de îngrijire şi asistenţă persoane cu handicap “Maria” şi se majorează structura de personal a 
centrului cu două posturi; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
handicap de tip Alzheimer; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Centrului de zi pentru persoane cu handicap 
adulte “Pentru voi”; 
- Centrul de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte trece în subordinea Centrului 
de zi pentru persoane cu handicap adulte “Pentru voi” , fiind  prevăzut cu 2 posturi; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
handicap “Luceafărul”; 
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- Se majorează cu un post numărul de posturi al Centrului de zi pentru integrarea socio-
profesională a persoanelor adulte cu handicap; 
- Se reduce numărul de posturi al Centrului de pregătire pentru o viaţă independent “Dragoş” 
Galaţi cu 7 posturi vacante; 
- Se desfiinţează Centrul de informare şi consiliere în domeniul persoanelor adulte; 
- Se înfiinţează Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie; 
- Se înființează Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap; 
- Se majorează cu un post numărul de posturi al Centrului de recuperare şi reabilitare a 
persoanelor cu handicap nr. 1; 
- Se majorează cu 10 numărul de posturi al Centrului de recuperare şi reabilitare a 
persoanelor cu handicap nr. 2; 
- Se desfiinţează Locuinţa protejată nr. 1 “Cătălina” 
 Ca urmare a modificărilor propune numărul de posturi nu se modifică, fiind tot de 1496 şi 
vă rugăm să avizaţi noua organigramă şi statele de funcţii cu modificările de mai sus. 

 
Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 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. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             SMRUSSMAC – Consilier superior         
  1. ex./18.10.2018                                                                                                      Stănescu Mădălina 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25061/19.10.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale 

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 organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 
publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
6/26.01.2018 si cuprinde 1496 posturi (153 funcţii publice, 1343 funcţii contractuale). 
 

 Modificarea  organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi se referă atât la structura de personal 
aferentă aparatului propriu de specialitate cât şi la cea a serviciilor sociale  dar nu determină 
modificarea numărului de posturi care rămâne tot 1496. 

 
 Modificarea organigramei şi a statelor de funcţii ale DGASPC Galaţi nu generează 

eliberări din funcţii publice sau disponibilizări ale personalului contractual, fiind în fapt o 
reorganizare a personalului existent. 

 
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, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  de legalitate. 
 

 
Direcţia Economie şi Finanţe, 

Director executiv, 
Stoica George 

 
 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Director executiv, 
Epure Camelia  

Direcţia Arhitect Şef, 
Arhitect şef, 

Dumitrescu Mărioara   
 
 

 
Direcţia Patrimoniu, 
Director executiv, 

Cristea Constantin  

 
Serviciul de management al 

resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi 

asigurarea calităţii, 
_____________ 

 
 
 

 
Serviciul Contencios şi 

probleme juridice, 
_____________ 

 

                                                                                                                                                               SMRUSSMAC – Consilier superior         
  1. ex./18.10.2018                                                                                                                                           Stănescu Mădălina 


