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HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2020 
 

privind: alocarea unor sume pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Galați în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation and 
research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and 
therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and 
development of innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6804/24.06.2020 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
           Având în vedere adresa nr. 588/19.06.2020 primită de la Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 6804/22.06.2020; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și d) și alin. (5), lit. a), din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 (1) Se aprobă alocarea sumei de 9.600 Euro pentru Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Galați, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Cross border cooperation 
and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and 
therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and development of 
innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS”. 
  (2) Se aprobă asigurarea fluxului de numerar pe perioada implementării proiectului, 
precum și finanțarea eventualelor cheltuieli neeligibile de către Consiliul Judeţean Galaţi. 
 Art. 2 Direcția Programe și Direcția Economie și Finanțe din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Galați, vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei 
hotărâri. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Galați. 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                             

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6804 din 24.06.2020 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume pentru Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului  
”Cross border cooperation and research through interdisciplinary approach of 

genesis, clinical manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written 
 language specific disorders and development of innovative method of  

intervention in the cross border area – CERDIS” 
 
 

Proiectul „Cross border cooperation and research through interdisciplinary approach of 
genesis, clinical manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written 
language specific disorders and development of innovative method of intervention in the 
cross border area – CERDIS” a obținut finanțare prin programul transfrontalier ENI-Cross 
Border Cooperation România - Republica Moldova. În prezent, proiectul se află în etapa de 
precontractare, avand ca lider de parteneriat Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Galați alături de organizațiile non-guvernamentale: Somato din Republica 
Moldova și Helicomed din Iași, România. Proiectul are o importantă componentă de inovare-
cercetare și se va derula pe o perioadă de 18 luni. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea modalităților de identificare, 
diagnosticare și intervenție precoce pentru copii care au tulburări de scris-citit și de vorbire 
din Galati, Iași, Chișinău și Bălți. Obiectivul general va fi atins prin dezvoltarea unei 
metodologii de diagostic precoce și intervenție terapeutică integrată pentru un minim de 200 
de copii (preșcolari și copii aflați la începutul școlarizării) care au tulburări de 
scris/citit/vorbire. 
 
În cadrul proiectului va fi realizată și o cercetare pe baza utilizării unui aparat folosit pentru 
identificarea timpurie dar și terapia integrată a tulburărilor de vorbire și de scris-citit (acest 
aparat este patentat deja printr-un brevet de invenție aparținând președintei  Helicomed) și 
23 de astfel de aparate vor fi produse în cadrul proiectului și vor intra în dotarea instituțiilor 
de unde provin cei 20 de specialiști care vor participa la cursurile de formare și care vor  
testa/implementa noua metodologie, lucrând efectiv cu copii cu dizabilități/tulburări de 
vorbire. Patentul este unul premiat și este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții 
și Mărci din România cu nr.125059 din anul 2008. 
 
Cei 20 de specialiști care reprezintă beneficiarii proiectului, împreună cu cei 200 de copii, 
vor fi formați de către specialiști din domenii diferite (specialiși în neuroștiințe, psihiatri, 
logopezi și psihopedagogi, stomatologi etc. și vor fi mentorați pentru utilizarea aparatului 
CERDIS și a noii metodologii de identificare și intervenție integrată timpurie).  Aceștia vor 
disemina tuturor colegilor psihologi, psihopedagogi și logopezi din cadrul instituțiilor 
educaționale din județele Galați și Iași, precum și unor colegi din Republica Moldova, astfel 
că numărul beneficiarilor va fi mult mai mare, atât la nivelul specialiștilor cât și al elevilor 
(apreciem că numărul real al copiilor va fi de peste 500). 
 
Metodologia rezultată în urma cercetării, a intervenției inovative integrate realizate, a lucrului 
cu acest aparat inovativ, va fi cuprinsă într-un ghid de diagnostic și tratament pentru 
psihopedagogi, terapeuți și logopezi dar și pentru alte categorii de specialiști din domenii 
conexe. 
 



Copii selectați, care vor fi beneficiarii proiectului, vor fi în general copii care provin din 
grupuri dezavantajate și din zone ale județului Galați, Iași și din raionul Bălți unde au acces 
scăzut la servicii medicale, logopedice, psihopedagogice, fiind și copii care se află în risc de 
eșec școlar și de părăsire timpurie a școlii, tocmai datorită lipsei serviciilor logopedice dar și 
a intervenției ineficiente. 
 
Bugetul total al proiectului este de 219.100 Euro, iar al liderului de parteneriat - 96.000 de 
Euro.  
 
Pentru derularea activităților proiectului este necesară asigurarea cofinanțării de 10% în 
sumă de 9.600 Euro, precum și a fluxului de numerar pe perioada implementării acestuia. 
Totodată se va asigura finanțarea eventualelor cheltuieli neeligibile. 
 
Acest proiect va contribui la îmbunătățirea intervenției și tratamentului copiilor care au 
dizabilități de vorbire/scriere/citire, care le afectează major parcursul școlar și îi expune 
riscului de părăsire timpurie a școlii și acela de analfabetism funcțional și va duce de 
asemenea la dezvoltarea științifică a domeniului logopediei și psihopedagogiei, prin 
colaborarea transfrontalieră. 
 
În calitate de ordonator principal de credite, Consiliul Judeţului Galaţi asigură sumele 
necesare implementării proiectelor în cadrul diferitelor programe de finanțare, CJRAE fiind 
ordonator terțiar de credite, finanțat prin bugetul Consiliului Județean Galați. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea cofinanțării proiectului, asigurarea fluxului de 
numerar pe perioada implementării, precum și finanțarea eventualelor cheltuieli neeligibile. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

 

 

PREŞEDINTE,   

 

COSTEL FOTEA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simona Elisei/Simona Elisei              Director Executiv –                                              
1 ex./22.06.2020                                                                                                     Camelia Epure                       



Simona Elisei/Simona Elisei                                                 Director Executiv – 
1 ex./22.06.2020                                                                                                    Camelia Epure 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 6804 din 24.06. 2020 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume pentru Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului  
”Cross border cooperation and research through interdisciplinary approach of 

genesis, clinical manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written 
language specific disorders and development of innovative method of intervention in 

the cross border area – CERDIS” 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind alocarea unor sume pentru Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului ”Cross border cooperation 
and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical manifestations and 
therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific disorders and 
development of innovative method of intervention in the cross border area – CERDIS”. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază adresa nr. 588/19.06.2020 primită de la 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 6804/22.06.2020. 
 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a 
județului asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind educația, precum și dezvoltarea 
economico-socială a județului conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. d) și alin. (5) 
lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume pentru Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului ”Cross border 
cooperation and research through interdisciplinary approach of genesis, clinical 
manifestations and therapeutical/preventional aspects of oral/written language specific 
disorders and development of innovative method of intervention in the cross border area – 
CERDIS”, întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 

Direcţia Programe 
 

 Director executiv, 
Camelia Epure 

Direcţia de Dezvoltare Regională 
 

Director executiv, 
Laura-Delia Angheluţă 

Direcţia Patrimoniu 
 

Director executiv, 
Constantin Cristea 

 
 

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Director executiv, 

George Stoica 

 
 

Direcţia  
Arhitect Şef 

 
Arhitect Şef, 

_____________ 

 
 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice  

 
Şef serviciu, 

Nedelcu Alina 

Direcţia Tehnică 
 

Director executiv, 
Săndulache Elena 

  

 


