
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2018 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de 
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26011/13.11.2018 
 

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 
Galaţi nr. 56513/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26011/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 25/02.1.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările  ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinului Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Copilului si Adopţie nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii 
pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru 
copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul 
de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului; 
 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 consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. 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 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./12.11.2018                                                                                                                                                     Stănescu Mădălina                                                                                                               

Contrasemnează pentru legalitate: 
          Secretarul Judeţului, 
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Anexă 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a  
Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat  în vederea asigurării 
funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării 
accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite 
etc.  
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât 
şi pentru angajaţii compartimentului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, 
reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 
ART.2 Serviciul social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, cod 
serviciu social 8891 CZ-C-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform 
Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 
138B. 
ART.3  Scopul serviciului social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi 
exploatat este asigurarea de servicii specializate de consiliere copiilor aflați în situații de 
risc/copiilor victime în vederea susținerii emoționale, evaluării traumei și a consecințelor 
acesteia, capacitării pentru obținerea schimbărilor necesare adaptării la mediul de viață, cât și 
a unor servicii specializate de consiliere pentru familie în vederea responsabilizării și 
schimbării comportamentelor și practicilor abuzive, identificării celor mai bune soluţii pentru 
copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi.  
ART.4 (1) Serviciul social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat  
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 
272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte 
normative secundare aplicabile domeniului, Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea 
standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii 
privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a 
standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea 
abuzului, neglijării şi exploatării copilului.  
(2) Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat  se înfiinţează prin Hotărâre 
a Consiliului Judeţean Galaţi.  
ART.5 (1) Serviciul social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat,  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 
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
b) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei copilului; 
c) deschiderea către comunitate; 
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) respectarea demnităţii copilului; 
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea in considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi 
gradul său de maturitate; 
h) asigurarea unei intervenţii profesioniste; 
i) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
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ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de consiliere pentru copilul 
abuzat, neglijat şi exploatat pot fi copii cu vârste cuprinse între 0 - 18 ani, cu domiciliul / 
reședința  pe raza administrativ teritorială  a judeţului Galaţi,  aflaţi în situaţii de abuz, neglijare 
sau exploatare, şi familiile lor/persoane faţă de care prezintă ataşament, a căror cazuri au fost 
semnalate la nivelul DGASPC Galaţi. 
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de consiliere pentru copilul 
abuzat, neglijat şi exploatat   au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, 
sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile 
care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu 
dizabilităţi; 
i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială; 
j) copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de 
resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
k) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
l) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile 
prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
m) copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, 
precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în 
care acest lucru nu contravine interesului său superior; 
n) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale; 
o) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
p) copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate 
atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea 
realizării efective a acestui drept; 
r) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
s) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
t) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de 
întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 
u) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la 
viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei 
sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii 
din care face parte; 
v) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
x) copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
y) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
z) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, 
neglijat şi exploatat   sunt următoarele: 
a) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului prin activităţi de informare şi sensibilizare a comunităţii; 
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b) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre 
domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive 
a acestora, de promovare a drepturilor copilului, precum şi de prevenire a situaţiilor de 
dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare a activităţii Centrului; 
2. campanii de prevenire a exploatării şi abuzului asupra copilului; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate. 
c) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. evaluarea riscului imediat; 
2. asistarea şi consilierea prin întocmirea unui  plan  personalizat de consiliere (PPC) pentru 
copil şi, după caz, pentru persoanele implicate în cazul respectiv În elaborarea şi 
implementarea PPC se urmăresc cu prioritate următoarele principii: securizarea copilului, 
diminuarea consecinţelor abuzului şi evitarea  expunerii lui la un nou abuz; 
3. oferă sau asigură accesul la servicii de consiliere atât pentru victime cât şi pentru  agresori. 
d) colaborare permanentă cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi serviciile de 
specialitate din cadrul   reţelei de intervenţie în situaţiile de abuz, neglijare şi  exploatare a 
copilului. Personalul de specialitate din centru asigură evaluarea iniţială şi/sau evaluarea 
detaliată a cazurilor de abuz, neglijare,/exploatare, inclusiv situaţii de urgenţă, din comunitatea 
în care activează centrul, şi propune soluţiile cele mai indicate pentru fiecare copil în parte.  
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social prin 
realizarea următoarelor activităţi: 
1. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării serviciului social; 
2. întocmirea fişelor de post; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
6. organizarea şedinţelor administrative. 
ART.8 (1)Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să 
asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de 
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de 
posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, 
aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2)Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în 
statele de funcţii. 
ART.9 (1)Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale Centrul de consiliere 
pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat  sunt asigurate de către un şef, care realizează şi 
comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile şefului  sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
centrului şi propune conducerii Direcției sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 
civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor 
proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii 
care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
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i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări 
ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, 
în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 
sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în 
justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu celelalte compartimente funcţionale ale 
DGASPC Galaţi, cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul primăriilor, cu alte 
instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul 
beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi 
beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile 
legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului  se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, 
neglijat şi exploatat  este reprezentat de : 
a) Asistent social(263501): 
1. preia, de la Serviciul de evaluare inițială şi intervenție în caz de abuz, trafic, migraţie, 
repatrieri şi de la Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii, cazurile care, în urma 
evaluării iniţiale, au confirmat existenţa unei situaţii de risc pentru copil, eventual posibilitatea 
de instituire a unei măsuri  de protecţie, dacă în urma serviciilor acordate nu este posibilă 
menţinerea copiilor în familie; 
2. realizează evaluarea iniţială a cazurilor, la solicitarea Serviciul de evaluare iniţială şi 
intervenţie în caz de abuz, trafic, migraţie, repatrieri; 
3. realizează evaluarea detaliată a cazului şi, în cazul în care se confirmă necesitatea 
instituirii unei măsuri de protecţie specială, întocmeşte planul individualizat de protecţie; 
4. pe baza informaţiilor rezultate din evaluarea iniţială şi detaliată a cazului de abuz, neglijare 
şi exploatare a copilului, consilierul responsabil întocmeşte un plan  personalizat de consiliere 
(PPC) pentru copil şi, după caz, pentru  persoanele implicate în cazul respectiv;  
5. propune luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă în situaţiile care o impun; 
6. depune toate diligenţele necesare în vederea instituirii tutelei sau a plasamentului la 
familia extinsă, altă persoană sau familie ori asistent maternal profesionist şi în ultimă instanţă, 
dacă niciuna din alternativele de mai sus nu se poate aplica, pentru instituirea unei măsuri de 
protecţie  specială într-un serviciu de tip rezidenţial;  
7. completează dosarul cu toate actele necesare emiterii dispoziţiei în regim de urgenţă/ 
sesizării instanţei judecătoreşti competente;  
8. atunci când este necesar, transmite, în copie, dosarul, către Serviciului Juridic si 
Contencios în vederea sesizării instanţei judecătoreşti competente; 
9. după emiterea dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă / de admitere în Centrul 
Maternal de către Directorul General al DGASPC Galaţi , sau după comunicarea  hotărârii 
instanţei judecătoreşti,  transmite dosarul structurii funcţionale competente, în funcţie de 
măsura de protecţie instituită; 
10. asigură respectarea principiului confidenţialităţii şi al eticii profesionale; 
11. asigură respectarea cadrului legal care reglementează activitatea specifică; 
12. fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele 
de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 
13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale  
Consiliului Judeţean Galați, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
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b) Psiholog  (cod 263411)  
1. Cunoaşte baza teoretică şi etica profesională în psihologie clinică; 
2. Efectuează activităţi de psihodiagnostic şi evaluare clinică; 
3. Iniţiază şi efectuează activităţi de intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică; 
4. Respecta Codul etic şi deontologic al psihologului şi Codul de conduită al personalului 
contractual din autorităţile şi instituțiile publice; 
5. Cunoaşte şi respectă prevederile legale cu privire la exercitarea profesiei de psiholog cu 
drept de libera practică ( Legea 213/2004) dar şi ale Legii privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului (Legea nr. 272/2004); 
6. Evaluează psihologic copilul aflat în situaţie de risc cu scopul identificării soluţiilor optime de 
rezolvare a problemelor cu care se confruntă; 
7. Identifică problemele psihologice, emoţionale sau comportamentale şi diagnostichează 
tulburările pe baza informaţiilor obţinute din interviul clinic, observaţia, anamneza şi a testelor 
psihologice; 
8. Colaborează cu alte instituţii şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor 
aflate în evidenţă; 
9. Asigură permanenţa pentru asistarea minorilor care săvârşesc fapte penale, dar nu 
răspund penal 
10. Colaborează cu echipa pluridisciplinară la realizarea şi implementarea planului 
personalizat de consiliere; 
11. Monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului 
de consiliere au fost atinse şi intervine în modificarea lor dacă este cazul; 
12. Aduce la cunoștința copilului, în funcţie de capacitatea sa de înţelegere, şi familiei,  
obiectivele planului de consiliere, precum şi a modalităţilor de aplicare; 
13. Stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de 
desfăşurare a acestora, conform standardelor  de evaluare şi consiliere psihologică; 
14. Verifică diversele sesizări primite, evaluează cazurile şi face propuneri pentru rezolvarea 
cazurilor în conformitate cu prevederile legale; redactează şi comunică în termenul prevăzut 
de lege răspunsurile; 
15. Tehnoredactează documentaţia necesară evaluării psihologice a beneficiarilor şi transmite 
actele în timp util; 
16. Participă alături de colegi la promovarea drepturilor copilului în unităţile şcolare în vederea 
prevenirii abandonului şcolar şi a abuzului asupra copilului; 
17. Participă alături de ceilalţi colegi la promovarea serviciilor oferite de către  DGASPC 
beneficiarilor; 
18. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor  la care are acces .    
 (2) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii la Centrul de 
consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea 
atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul de consiliere pentru copilul 
abuzat, neglijat şi exploatat  are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor 
sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat 
şi exploatat   se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de 
lege; 
4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
5. din alte venituri, în condiţiile legii. 
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Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul 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. 

 

Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi 

a avizat în ședința din 02.11.2018 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de 

consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. 

Serviciului social „Centru de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat'' va 

asigura de servicii specializate de consiliere copiilor aflați în situații de risc/copiilor victime în 

vederea susținerii emoționale, evaluării traumei și a consecințelor acesteia, capacitării pentru 

obținerea schimbărilor necesare adaptării la mediul de viață, cât și a unor servicii specializate 

de consiliere pentru familie în vederea responsabilizării și schimbării comportamentelor și 

practicilor abuzive, identificării celor mai bune soluţii pentru copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi.  

Pentru centrul nou înfiinţat este necesară şi existenţa unui regulament de organizare şi 

funcţionare. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru copilul 

abuzat, neglijat şi exploatat este întocmit cu respectarea modelului – cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.  nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi care este monitorizată periodică de către Inspecţia 

Socială.  

 

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. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 

Stănescu Mădălina                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./12.11.2018                                                                                                                                                     Stănescu Mădălina     

http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/HG-867-2015.pdf
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/HG-867-2015.pdf
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/HG-867-2015.pdf
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RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat 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 a 

Centrului de consiliere pentru  copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul  Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi 

a avizat în şedinţa din 02.11.2018 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de 

consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat. 

 

Alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 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, 
__________ 

 
 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./12.11.2018                                                                                                                                                     Stănescu Mădălina                                                                                                                

 


