
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2018 

 
privind:  aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de 
servicii alternative 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6815/18.07.2018 

 
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 nr. 31585/27.06.2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
6815/29.06.2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei 
naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) pct. 2 din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), 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 demararea procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe educative speciale, Galaţi str. Blaj nr. 11, în vederea închiderii acestuia şi 
dezvoltării de servicii sociale alternative. 

 
Art.2. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi va derula 

procesul de evaluare şi va elabora Planul individual de închidere.  
 
Art.3. 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 

                Paul Puşcaş 

Contrasemnează pentru legalitate: 
         Secretarul Judeţului, 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                             
Nr. 6815/18.07.2018 
 

 
Expunere de motive 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de 

asistenţă pentru copilul cu cerințe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia  

şi dezvoltării de servicii alternative 
 

 Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Judeţean Galaţi se propune 
aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerințe 
educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de servicii alternative. 
 În Acordul de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020, 
România şi-a asumat procesul de dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi în centrele de 
plasament aparţinând sistemului social de protecţie. Acelaşi obiectiv se regăseşte asumat şi 
în Programul de Guvernare 2017-2020 unde, la măsura 11 „Investiţia în copii – investiţia în 
viitor” se precizează că „dezinstituţionalizarea şi tranziţia către îngrijirea în comunitate este 
una dintre măsurile cuprinse atât în Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea 
Drepturilor Copilului, cât şi în cea privind Incluziunea socială şi reducerea sărăciei, iar reuşita 
acestui proces trebuie să fie în strânsă legătură cu dezvoltarea şi finanţarea serviciilor 
adresate copiilor separaţi de familiile lor”. 
 Prin Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-
2020,aprobată prin  H.G. nr. 1.113 din 12 decembrie 2014,Guvernul României şi-a asumat 
închiderea tuturor centrelor de plasament clasice, de tip vechi, care funcţionează în structura 
preluată în anul 1997, respectiv anul 2000. 
 In acest sens, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este beneficiarul proiectului cu titlul "Elaborarea 
planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora 
în comunitate", cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă, implementat de A.N.P.D.C.A., cu consultanţă oferită 
de Banca Mondială. 
 Scopul proiectului este realizarea unor proceduri și metodologii comune la nivelul 
autorităților administrației publice centrale și locale în vederea eficientizării activității acestora 
în ceea ce privește asigurarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijirea lor 
în comunitate. 
Obiective specifice: 
1. Dezvoltarea și întărirea capacității instituționale a direcțiilor generale de asistență socială 
și protecția copilului prin crearea și aplicarea unui mecanism unitar de evaluare a nevoilor 
copiilor aflați în centrele de plasament clasice care urmează să fie închise. 
2. Dezvoltarea de instrumente pentru clarificarea mandatului, rolurilor și competențelor 
direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și serviciilor publice de asistență 
socială în ceea ce privește dezvoltarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie, 
servicii care pe de o parte vor limita intrările în sistemul de protecție specială a copiilor 
separați temporar sau definitiv de părinți, iar pe de altă parte vor oferi suport familiilor care au 
în îngrijire copii reintegrați din centre de plasament clasice. 
3. Îmbunătățirea capacității instituționale a ANPDCA și a direcțiilor generale de asistență 
socială și protecția copilului în ceea ce privește fundamentarea și planificarea strategică a 
procesului de dezinstituționalizare la nivel central și local pe baza informațiilor sistematice 
relevante. 
4. Dezvoltarea și introducerea unui mecanism de identificare a nevoilor copiilor aflați în 
situații de risc de separare și de  elaborare a planurilor de dezvoltare a serviciilor de 
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prevenire a separării copilului de familie la nivelul comunităților, care să răspundă nevoilor 
identificate, în vederea optimizării procesului decizional orientat către familiile care se ocupă 
de creșterea și îngrijirea copiilor aflați în risc de separare. 
Rezultate: 
Rezultat 1. Un studiu de diagnoză complexă a situației centrelor de plasament clasice 
și a nevoilor beneficiarilor acestora, care să permită o prioritizare a închiderii centrelor 
și să stea la baza unui plan de închidere a acestora. (Plan de prioritizare a închiderii 
centrelor de plasament clasice) 
Rezultat 2. O hartă a serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din 
centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul care a fost în 
sistem, dar și pentru familiile care au în îngrijire copii aflați în risc de separare) și a serviciilor 
alternative la îngrijirea rezidențială (i.e. asistență maternală, plasament) dezvoltate de 
direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. 
Harta serviciilor de prevenire din comunitățile sursă și a serviciilor alternative la îngrijirea 
rezidențială dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului 
Rezultat 3. Elaborarea  unei metodologii unitare la nivel național care să stea la baza 
elaborării planurilor individuale de închidere a centrelor. (Metodologie unitară la nivel 
național care să stea la baza elaborării planurilor individuale de închidere a centrelor) 
Rezultat 4. Elaborarea unei metodologii unitare de elaborare a  planurilor de dezvoltare 
a serviciilor de prevenire în comunitățile sursă din mediul rural (Instrucțiuni de aplicare a 
fișei de observație și a fișei de identificare a riscului; Planuri de dezvoltare a serviciilor de 
prevenire în comunitățile sursă din mediul rural identificate și selectate; Metodologie unitară 
de elaborare a planurilor de dezvoltare a serviciilor de prevenire a separării copilului de 
familie din comunitate; Plan de monitorizare și evaluare a asigurării tranziției de la îngrijirea 
instituțională la îngrijirea în comunitate) 

Drept urmare, A.N.P.D.C.A. a publicat lista celor 50 de centre de plasament eligibile 
pentru închidere, în  care se regăsesc 3 centre din cadrul DGASPC Galaţi: 
- poziţia 22 – Centrul de plasament „Negru Vodă”; acest centru a fost închis în luna 
ianuarie 2017  conform HCJ Galaţi nr. 41/14.05.2015 şi au fost înfiinţate două căsuţe de tip 
familial cu o capacitate de 16 locuri fiecare (cu finanțare exclusivă din partea Fundației SERA 
România). 
- poziţia 30 - Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi 
- poziţia 45 – Centrul de plasament nr. 3. Este singurul serviciu de tip rezidențial din 
subordinea DGASPC Galaţi destinat copiilor cu handicap grav (capacitate 40 locuri). Aceştia 
necesită îngrijiri medicale specializate ce nu pot fi oferite decât în unităţi spitaliceşti din mun. 
Galați, doar aici existând secţie de neuropsihiatrie infantilă. Un număr de 20 de copii sunt 
imobilizaţi la pat, au spitalizări repetate şi  nu există posibilitatea găzduirii lor  în cadrul altor 
servicii rezidențiale dacă acest centru ar fi închis. Precizăm că obiectivul proiectului nu este 
închiderea obligatorie ci îmbunătăţirea situaţiei copiilor care locuiesc acolo(dacă există soluţii 
în acest sens) astfel încât nici o instituţie nu trebuie închisă dacă nu există soluţii mai bune 
pentru beneficiari. 

Precizăm că DGASPC Galaţi a figurat şi pe lista de rezervă a centrelor de plasament 
eligibile pentru închidere(poziţia 61)  cu Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe 
educative speciale Tecuci dar centrul  nu mai există în spaţiul respectiv funcţionând la acest 
moment, conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 200/29.11.2016, Centrul de plasament 
Tecuci. 

Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi este serviciul 
de tip rezidențial care găzduiește copii cu cerințe educative speciale, elevi în învățământul 
special liceal/profesional. Centrul este o clădire P+1 cu 12 dormitoare, aflată într-o avansată 
stare de degradare, astfel încât se impune o evaluare a situaţiei acestuia în sensul închiderii 
şi dezvoltării de servicii alternative pentru copii. 

În conformitate cu Îndrumarul privind elaborarea Planurilor individuale de închidere a 
centrelor de plasament, elaborate de către A.N.P.D.C.A., în faza de iniţiere a planului de 
închidere este necesar ca decizia DGASPC să fie susţinută de consiliul judeţean, decizia 
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finală de închidere fiind luată tot printr-o hotărâre a consiliului judeţean, după finalizarea 
procesului de evaluare (a copiilor, familiilor, instituţiei). 
 Faţă de aspectele mai sus prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Judeţean 
Galaţi proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului 
de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de 
servicii alternative.  
 
 Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

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

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6815/18.07.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de 
asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia  
şi dezvoltării de servicii alternative 

 
Prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen 

a Consiliului Judeţean Galaţi  aprobarea demarării procesului de evaluare a Centrului de 
asistentă pentru copilul cu cerințe educative speciale din cadrul  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în vederea închiderii acestuia şi dezvoltării de 
servicii alternative 

Prin Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2014-
2020,aprobată prin  H.G. nr. 1.113 din 12 decembrie 2014,Guvernul României şi-a asumat 
închiderea tuturor centrelor de plasament clasice, de tip vechi, care funcţionează în structura 
preluată în anul 1997, respectiv anul 2000. 
 In acest sens, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie este beneficiarul proiectului cu titlul "Elaborarea 
planului de dezinstituţionalizare a copiilor din instituţii şi asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora 
în comunitate", cod SIPOCA 2, finanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Capacitate Administrativă, implementat de A.N.P.D.C.A., cu consultanţă oferită 
de Banca Mondială. 
 Unul din rezultatele proiectului a constat în realizarea studiului de diagnoză complexă 
a situației centrelor de plasament clasice și a nevoilor beneficiarilor acestora, care să permită 
o prioritizare a închiderii centrelor și să stea la baza unui plan de închidere a acestora. (Plan 
de prioritizare a închiderii centrelor de plasament clasice). 
 DGASPC Galaţi figurează pe lista centrelor de plasament eligibile pentru închidere cu 
Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi. 

Alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare,: „consiliul judeţean: a) asigură, potrivit competenţelor 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 
judeţean privind: […] 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 
socială”. 
 În concluzie, considerăm  că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  
pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 
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 Contencios şi 
probleme juridice, 

Şef serviciu, 
Mişurnov Andrei 

 

 


