
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
Nr. 1519 din 23.02.2009 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţului privind aprobarea Strategiei  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în domeniul 
asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării drepturilor copilului pentru 

perioada 2009 – 2013 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este instituţia 
publică care realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

Odată cu implementarea procesului de reformă în domeniul asistenţei sociale, 
descentralizării serviciilor şi lărgirii sferei responsabilităţilor la nivel judeţean, se conturează
tot mai clar necesitatea realizării unei intervenţii strategice şi integrate a instituţiilor şi
organizaţiilor implicate în acest domeniu. 

Implementarea acestei strategii conduce la realizarea unui sistem funcţional de 
asistenţă socială prin dezvoltarea instituţională. Prin sistem trebuie să se aplice măsuri şi
acţiuni menite să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 
excluderea socială. Acest lucru se va realiza prin stabilirea unei abordări bazate pe 
parteneriat în planificarea şi furnizarea de asistenţă socială – parteneriate între instituţiile 
publice precum şi între acestea şi organizaţiile neguvernamentale.  

Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării şi
protecţiei drepturilor copilului cuprinde două componente: 

• Partea I - Asistenţă socială persoane adulte în perioada 2009-2013; 
• Partea a II-a - Promovarea şi protecţia drepturilor copilului în perioada 2009-2013. 

Obiectivul principal al strategiei îl constituie mobilizarea resurselor necesare, 
responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui parteneriat eficient în vederea 
protecţiei şi respectării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte în dificultate, precum şi a
îmbunătăţirii condiţiei copilului şi a adultului şi a valorizării sale în societatea românească.

Strategia judeţeană în domeniul protecţia şi promovarea drepturilor copilului se 
desfăşoară pe perioada 2009-2013 datorită necesităţii cuprinderii întregii problematici a 
respectării drepturilor copilului în toate sectoarele societăţii. Implementarea Strategiei va 
avea loc în etape care se vor concretiza în planuri operaţionale anuale: 2009-2013. Planurile 
operaţionale vor fi întocmite la începutul fiecărei etape şi vor fi aprobate de şedinţa în plen a 
Consiliului Judeţului Galaţi. 

 Solicităm în conformitate cu art. 52 lit. b) şi art. 61 alin. (1) din Hotărârea Consiliului 
Judeţului Galaţi nr. 40/2008 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Judeţului Galaţi raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate, precum şi avizele tuturor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţului 
Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 
prezentată.

PREŞEDINTE, 
 

Eugen CHEBAC 

C.L./P.P. 



HOTǍRÂREA  Nr. _____ 
din  __________________ 2009 

privind: aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării 
drepturilor copilului pentru perioada 2009 – 2013 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, dl. Eugen Chebac 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1519 din 23.02.2009 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale tuturor Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere prevederile cap. VI din Hotărârea Guvernului nr. 860/2008 privind 

aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-
2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013; 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) şi art. 8 alin. (3) lit. d) din 
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului; 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi
nr. 166/28.03.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 1/05.02.2009; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor 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 Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării drepturilor 
copilului pentru perioada 2009 – 2013, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Galaţi şi Direcţiei Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen Chebac 
 

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş
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ANEXA 
 

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI

STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL  
ASISTENŢEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE ŞI PROMOVĂRII ŞI

PROTECŢIEI DREPTURILOR COPILULUI 
2009-2013 

 

Odată cu implementarea procesului de reformă în domeniul asistenţei sociale, descentralizării 
serviciilor şi lărgirii sferei responsabilităţilor la nivel judeţean, se conturează tot mai clar necesitatea 
realizării unei intervenţii strategice şi integrate a instituţiilor şi organizaţiilor implicate în acest 
domeniu. 

Implementarea acestei strategii conduce la realizarea unui sistem funcţional de asistenţă socială prin 
dezvoltarea instituţională. Prin sistem trebuie să se aplice măsuri şi acţiuni menite să asigure 
prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau excluderea socială. Acest lucru se va 
realiza prin stabilirea unei abordări bazate pe parteneriat în planificarea şi furnizarea de asistenţă 
socială – parteneriate între instituţiile publice precum şi între acestea şi organizaţiile neguvernamentale.  

Strategia judeţeană în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte şi promovării şi protecţiei 
drepturilor copilului cuprinde două componente: 

Partea I - Asistenţă socială persoane adulte în perioada 2009-2013 
Partea a II-a - Promovarea şi protecţia drepturilor copilului în perioada 2009-2013 
 

Obiectivul general al strategiei 

 
Mobilizarea resurselor necesare, responsabilizarea factorilor relevanţi şi asigurarea unui 

parteneriat eficient în vederea protecţiei şi respectării drepturilor copilului şi a persoanelor 
adulte în dificultate, precum şi a îmbunătăţirii condiţiei copilului şi a adultului şi a valorizării 
sale în societatea românească.



HOTĂRÂREA Nr. ____ din _______________ 2009 
pag. nr.  

 
4

PARTEA  I 
 

NECESITATEA ELABORARII UNEI STRATEGII JUDETENE DE 
DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE ASISTENTA SOCIALA 

 

I.Organizarea sistemelor de asistenta sociala pentru a favoriza dezvoltarea economica judeteana. 
 
Dezvoltarea economico-sociala a oricarui judet trebuie sa se bazeze pe un sistem de obiective si 

actiuni planificate in acord cu potentialul si posibilitatile judetului. 
Gradul de dezvoltare judetean este determinat si de modul in care autoritătile locale, institutiile de 

profil, sectorul societatii civile, precum si alti actori locali, prin complexul de masuri sociale 
promovat/serviciile adresate populatiei, pot proteja, sustine, incuraja si oferi oportunitati de dezvoltare 
tuturor membrilor comunitatii.  

Aceasta presupune in prealabil identificarea structurilor de asistenta sociala existente, a nevoilor si 
constrangerilor, precum si dezvoltarea si conturarea unui sistem de asistenta sociala capabil sa sprijine 
si sa dezvolte totodata resursele umane disponibile, punand in valoare astfel punctele tari si 
oportunitatile zonei. Un sistem social construit cu responsabilitate fata de comunitate, prin masurile 
promovate acordate in momentele de vulnerabilitate, va intari sentimentul de incredere, convingerea ca 
persoana vulnerabila poate gasi sprijin, poate beneficia de servicii de indrumare, consiliere, dar si de 
resurse economice/materiale in situatii de nevoie, urgenta etc. Va fi consolidat astfel sentimentul 
securitatii si protectiei sociale, al sanselor egale de reusita, al participarii si implicarii in viata societatii, 
al solidaritatii si demnitatii umane si va fi favorizata dezvoltarea armonioasa a oamenilor in contextul 
comunitatii. 

Dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala, trebuie sa permita asadar depasirea unor momente 
dificile intervenite in evolutia individuala si totodata sa influenteze pozitiv dezvoltarea individului ca 
aspirant la o anumita profesie, loc in societate etc., in sensul dezvoltarii abilitatilor de adaptare la 
nevoile in continua schimbare ale societatii. 

Insasi sistemul serviciilor sociale devine un sistem cu o dinamica si reguli proprii, in organizarea si 
dezvoltarea optima a acestuia intervenind respectarea urmatoarelor principii: 

Formarea specialistilor de lucru in serviciile sociale astfel incat acestea sa devina servicii inalt 
profesionalizate, in care sa fie angajati specialisti cu inalta calificare, dobandita prin forme de pregatire 
elaborate la nivel universitar; 

Construirea unui sistem de asistenta sociala de asimilare de noi cunostinte, astfel incat acesta sa 
poata raspunde la noi nevoi, noi situatii de necesitate, fiind usor adaptabil la procesele de dezvoltare ale 
societatii; 

Dezvoltarea mijloacelor de contact intre specialistii din asistenta sociala, la nivel local, national, 
international, pentru mentinerea  standardelor profesionalistilor la nivelele dezvoltarii actuale in 
corelatie cu dinamica dezvoltarii serviciilor sociale; punerea accentului pe dezvoltarea tehnicilor de 
lucru, pe experimentarea si inovarea la nivel local, combinata cu acumularea si difuzarea experientei la 
nivel national; 

Combinarea intre prioritati stabilite la nivel national cu prioritati stabilite la nivel local;  
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Puternica corelare intre prioritati, vizand masurile corespunzatoare fiecarei prioritati, mai ales in 
vederea obtinerii unor rezultate cumulate care sa asigure dezvoltarea lantului de productie, stabilizarea 
pietei agroalimentare si implicit o dezvoltare integrata a spatiului urban; 

Promovarea prealabila a anumitor prioritati, care sa asigure dezvoltarea unor resurse in zonele cu 
potential, precum si o buna administrare si orientare a fondurilor programelor urmarite. 

 
Cunoasterea fondului existent, a avantajelor locale, a resurselor locale si a partenerilor viabili, a 

colaboratorilor, sustinatorilor, a doleantelor cetatenilor si de asemenea cunoasterea amanuntita a 
legislatiei existente, sunt numai cativa din factorii care trebuiesc cu atentie supusi analizarii, pentru a 
stabili obiectivele strategice necesare unei dezvoltari reale a municipiului.  

 
II. Viziunea strategiei 
 
Viziunea strategiei reflecta dorinta noastra ca pana in anul 2011 oricare locuitor al judetului Galati 

sa aiba la dispozitie o gama larga de servicii si prestatii sociale, usor accesibile, de calitate si adaptabile 
nevoilor individuale si globale ale beneficiarului. Cu privire la obiectivele strategice post aderare a tarii 
noastre la Uniunea Europeana, aceasta situatie este in conformitate cu Art.34 din Cartea Drepturilor 
Fundamentale alr Omului , care recunoaste locul serviciilor de interes general in cadrul valorilor 
comune ale Uniunii si constituie o parte intriseca a obligatiilor noastre de a asigura respectarea 
dreptului fundamental al oricarei persoane de la o viata demna si la deplina participare in societate. 

Pentru a transpune viziunea noastra; asistenta sociala spre care tindem se intemeiaza pe construirea 
unui sistem unitar, echilibrat si echitabil cu un management eficient si eficace, in care 
beneficiarul/potentialul beneficiar se afla in centrul sistemului.  

Strategia defineste viziunea spre care tindem prin urmatoarele prioritati: 
Definirea unui sistem de asistenta sociala. 
Implementarea acestei strategii dorim sa conduca la realizarea unui sistem functional de asistenta 

sociala prin dezvoltarea institutionala. Prin acest sistem trebuie sa se aplice masuri si actiuni menite sa 
asigure prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale situatiilor de risc 
ale familiilor/persoanelor ce pot genera marginalizarea sau excluderea sociala. 

Acest lucru se va realiza prin stabilirea unei abordari bazate pe parteneriat in planificarea si 
furnizarea de asistenta sociala – parteneriate intre agentiile si institutiile publice precum si intre acestea 
si organizatiile neguvernamentale.  

Servicii pentru persoane cu handicap. 
Aceste servicii sunt destinate persoanelor cu handicap definite ca fiind acele persoane carora mediul 

social, neadaptate deficientelor lor fizice, senzoriale, mentale le impiedica total sau le limiteaza accesul 
cu sanse egale la viata sociala potrivit varstei, sexului, factorilor materiali, sociali si culturali proprii, 
necesitand masuri de protectie sociala in sprijinul integrarii lor sociale si profesionale.  

Aceste servicii includ asa dar serviciile pentru adultii cu handicap fizic (inclusiv deficiente 
senzoriale), deficiente mentale sau de invatare si adultii cu boli pshice.   

 Servicii pentru persoane varstnice. 
Aceste servicii sunt destinate persoanelor care au implinit varsta de pensionare conform legislatiei 

in vigoare.  
 Servicii pentru orice persoana aflata in nevoi. 
 Aceste servicii se adreseaza tuturor persoanelor aflate in situatii de risc. 
 Cunoasterea si ameliorarea fenomenului social implica structuri noi de evaluare, monitorizare, 

informare, analiza, parteneriat/colaborare, sector public/privat, sector voluntariat, atat la nivel judetean, 
cat si la nivel local,  prin servicii si organisme de calitate si reprezentative. 

 Calitatea serviciilor se bazeaza pe: 
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Existenta unor standarde clare si transparente pe tipuri de servicii; 
Resurse umane specializate si suficiente numeric in raport cu numarul total de beneficiari; 
Retea internationala si informatizata care sa permita accesul comun al institutiilor si organizatiilor 

competente la baza de date cu privire la nevoia sociala; 
Management eficient si eficace. 
Un element cheie al viziunii noastre este echitabilitatea furnizarii serviciilor catre toti cetatenii din 

judetul Galati.  
 

III. Principii si valori 
 
Sistemul de asistenta sociala reprezinta un ansamblu de elemente interdependente care 

interactioneaza intre ele. Acesta nu este perceput ca o serie de unitati autonome. Pe toata durata de 
implementare a Strategiei de asistenta sociala, valorile si principiile vor fi promovate in vederea 
sprijinirii realizarii obiectivelor stabilite de Guvern. 

 Deosebit de importanta este natura sistemica a intregii vieti sociale care caracterizeaza de fapt 
intreaga activitate de asistenta sociala. Acordarea serviciilor si prestatiilor de asistenta sociala trebuie sa 
asigure realizarea obiectivului sau major. Acesta vizeaza asistarea persoanelor care nu au posibilitatea 
sa-si asigure nevoile sociale si care din motive bine intemeiate nu-si pot asigura singure nevoile sociale 
sau dezvolta propriile capacitati in vederea integrarii in societate.   

Sistemul judetean de asistenta sociala este constituit din structuri judetene, departamente 
deconcentrate si structuri nonguvernamentale. Prin intermediul actiunilor realizate la nivelul 
D.G.A.S.P.C.- D.A.P.A. se asigura functionarea sistemului de asistenta sociala si implicit asistarea in 
cat mai bune conditii a clientului (beneficiarului). 

Principiile si valorile  sustin furnizorii de servicii si beneficiarii in vederea implicarii pentru 
realizarea obiectivelor: 

Dezvoltarea retelei de servicii acordate de furnizorii publici si privati bazate pe un proces strategic 
de planificare a asistentei comunitare; 

Pentru a putea depasi situatii de dificultate  pe baza unui sistem individualizat de management de 
caz si a planurilor de servicii,  asistenta sociala are nevoie de sustinerea capacitatii individuale; 

Implicarea beneficiarilor si furnizorilor de servicii in dezvoltarea si furnizarea de servicii precum si 
a celor gestionate de utilizatori; 

Prin control, a serviciilor acordate, realizarea gestionarii calitatii acestora; 
Promovarea pe toate caile a incluziunii sociale si a activitatilor de combatere a saraciei; 
Sustinerea intereselor si nevoilor individuale/ale familiei atunci cand nu se pot acorda sericii. 
 

PRINCIPII GENERALE ALE SISTEMULUI JUDETEAN DE ASISTENTA SOCIALA: 
 
Principiul subsidiaritatii; 
Principiul universalitatii; 
Principiul planificarii si furnizarii de servicii pe baza datelor concrete; 
Principiul solidaritatii sociale; 
Principiul parteneriatului. 
 
VALORILE CARE STAU LA BAZA ACORDARII SERVICIILOR SOCIALE: 
 
Egalitatea sanselor- tuturor trebuie sa li se ofere o sansa, oportunitati egale in ceea ce priveste 

accesul la serviciile de asistenta sociale; 
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Eliminarea discriminarii si marginalizarii sociale- toti beneficiarii sunt fiinte umane, cu nevoi si 
aspiratii normale; 

 
Libertatea de a alege- exprimarea opiniei in mod democratic, respectarea in tocmai a alegerii facute 

privind serviciile acordate. Rolul acestei strategii este de a promova interesele acestor persoane si 
continua preocupare pentru bunastarea acestora. 

Independenta si individualitate- fiecare beneficiar de servicii este mai inainte de toate parte 
integranta a comunitatii. Inainte de a avea aceasta calitate, el are dreptul la independenta si 
individualitate. Noi urmarim sa asiguram servicii de „normalizare”, oferirea posibilitatii de a trai o 
viata normala persoanelor cu nevoi sociale. 

Transparenta in acordarea serviciilor, accesibilitate, adaptarea nevoilor sociale si de calitate- 
eficientizarea scopurilor propuse, accesul neingradit la informatie si servicii. 

Confidentialitate si demnitate umana- nedivulgarea informatiilor cu privire la client, interzicerea 
publicarii datelor fara acord precum si dezvoltarea deplina a personalitatii acestuia.  

Important este sa tratam oamenii cu consideratie, cu demnitate apreciind viata, cultura, credintele si 
valorile personale. Numai asa ii putem sprijini, ajuta si reinsera in societate. 

 
IV. Asistenţa Socială in judeţul Galaţi

4.1 Judeţul Galaţi -Context 
 
Descriere Geografica  
Situat in partea central-estica a tarii, la varsarea Siretului si Prutului in Dunare, judetul Galati ocupa 

o suprafata de 4.466 kmp, reprezentand 1,9 % din suprafata Romaniei. Judetul are 2 municipii Galati si 
Tecuci si 2 orase, Beresti si Targu Bujor, 60 de comune cu 186 de sate. Zona de legatura dintre Podisul 
Covurlui la nord (50% din suprafata judetului), Campia Tecuci si Covurlui (34%), si Lunca Siretului si 
Prutului (16%) la sud, asigura judetului o configuratie geografica coerenta. La 1 ianuarie 2008, 
populaţia judeţului îngloba 613.509 de locuitori, ceea ce reprezintă 2,8% din totalul populatiei 
României (al nouălea judeţ al ţării), din care 303.056 barbati si 310.453 femei, 346.251 locuind in 
mediul urban si 266.813 in mediul rural. Avand 139.5 locuitori/km², judeţul Galaţi ocupă locul al 
treilea ca densitate a populaţiei. Capitala judeţului, municipiul Galaţi al cincilea mare oraş din România 
cu o populatie de 292.898 este cel mai mare port al Dunării maritime, situat la 80 de mile de Marea 
Neagra şi la aproximativ 250 km de Bucuresti si de orasele Iaşi, Ploieşti, Constanţa, Chişinău
(Republica Moldova) şi Odessa (Ucraina). Condiţiile naturale ale teritoriului judeţului Galaţi poartă în 
peisaj amprenta unor influenţe datorate acelor entităţi geografice europene care se interferează pe 
pământul României. 

Evoluţia demografică
Judetul Galati face parte din Regiunea de Dezvoltare a Sud-Estului (care include si judetele 

Vrancea, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea),  EuroRegiunea Dunarea de Jos (impreuna cu districtele 
sudice ale Republicii Moldova si districtele vestice din Ucraina) 

 
Profilul Economic  
Luand ca indicator produsele industriale, judetul Galati este cel de-al patrulea centru industrial al 

tarii ca marime. Structura principalelor ramuri industriale este urmatoarea: 
 • industrie si constructii – 43%; 
 • servicii – 38%;  
 • agricultura, silvicultura, exploatari forestiere – 19%. 
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Principalele sectoare industriale sunt metalurgia si constructiile navale.  
Metalurgia acopera 55,6% din productia de otel a Romaniei, 55% din productie fiind sub forma de 
produse laminate si 90,4% produse laminate la rece. Peste 50% din produsele metalurgice sunt 
exportate. Constructia navala este aici o industrie traditionala.  

La santierul naval se construiesc nave fluviale si maritime pana la 65.000 dwt. (nave container, 
mineraliere, remorchere si petroliere) cat si instalatii de foraj marin. Galati este una dintre cele mai 
mari conexiuni ale tarii fiind legat la coridoarele europene de transport: canalul Rhine-Main-Dunare 
care leaga Marea Nordului de Marea Neagra; legatura pe calea ferata este capabila sa faca trecerea de 
la standardul de cale ferata european la cel din tarile CSI, iar reteaua de drumuri nationale si judetene 
strabate intreg teritoriul judetului. Orasul-port Galati are patru porturi (unul pentru transport de 
persoane si trei pentru cargouri), cu o lungime de 6,5 km capabil sa primeasca vase pana la 30.000 dwt 
(max. 7,5 m adancime). In general, in porturi pot fi tranzitate 9.328.857 t de marfuri (dupa statistica din 
2007).  

 
Suprafaţa şi structura administrativă

Suprafaţa Structura administrativă
ha km2 municipii oraşe comune sate 
446632 4466,3 2 2 60 186 
JUDEŢ /

LOCALITATI 
TOTAL MASCULIN FEMININ 

JUDEŢUL GALAŢI 613509 303056 310453 
URBAN 346696 167958 178738 
Municipiul Galaţi 292898 141945 150953 
Municipiul Tecuci 42769 20515 22254 
Oraş Beresti 3423 1707 1716 
Oraş Tg. Bujor 7606 3791 3815 
RURAL 266813 135098 131715 
Bălăbăneşti 2234 1177 1057 
Bălăşeşti 2537 1276 1261 
Băleni 2558 1310 1248 
Băneasa 2166 1109 1057 
Barcea 6238 3178 3060 
Beresti – Meria 4217 2120 2097 
Brahăşeşti 8541 4231 4310 
Braniştea 4121 2018 2103 
Buciumeni 2612 1253 1359 
Cavadinesti 3109 1564 1545 
Cerţeşti 2428 1243 1185 
Corni 2334 1202 1132 
Corod 7620 3822 3798 
Cosmesti 6738 3434 3304 
Costache Negri 2668 1370 1298 
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Cuca 2454 1221 1233 
Cudalbi 7950 4037 3913 
Cuza - Vodã 3255 1662 1593 
Dragănesti 6035 3092 2943 
Drăguşeni 5680 2919 2761 
Fârţănesti 5250 2678 2572 
Folteşti 3413 1743 1670 
Frumuşiţa 5351 2658 2693 
Fundeni 3998 1975 2023 
Ghidigeni 6544 3352 3192 
Gohor 3700 1854 1846 
Griviţa 3838 1954 1884 
Independenţa 4770 2331 2439 
Iveşti 9814 4948 4866 
Jorăsti 1974 1008 966 
Lieşti 11013 5534 5479 
Măstăcani 5107 2635 2472 
Matca 12149 6210 5939 
Movileni 3324 1733 1591 
Munteni 7250 3711 3539 
Nămoloasa 2123 1045 1078 
Negrileşti 2870 1464 1406 
Nicoresti 4121 1998 2123 
Oancea 1469 740 729 
Pechea 11472 5932 5540 
Piscu 4983 2527 2456 
Poiana 1894 929 965 
Priponeşti 2410 1182 1228 
Rădeşti 1624 837 787 
Rediu 3787 1965 1822 
Scânteiesti 2609 1400 1209 
Schela 3673 1870 1803 
Şendreni 3467 1725 1742 
Slobozia Conachi 3883 1983 1900 
Smârdan 4598 2366 2232 
Smulţi 1478 764 714 
Suceveni 2055 1020 1035 
Ţepu 2665 1353 1312 
Tudor Vladimirescu 5448 2679 2769 
Tuluceşti 7598 3835 3763 
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Umbrăreşti 7080 3547 3533 
Valea Mărului 3759 1926 1833 
Vânători 4513 2295 2218 
Vârlezi 2142 1068 1074 
Vlădeşti 2102 1086 1016 

Situatia economica si sociala a judetului  
 

Producţia industrială realizată în luna decembrie 2007 a fost faţă de luna precedentă mai mică
cu 0,9% în volum absolut şi cu 3,6% în condiţii comparabile din punct de vedere al numărului de zile 
lucrătoare. Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent producţia industrială a fost mai mare cu 
7,2% în volum absolut şi cu 7,3% în condiţii comparabile.  

 Producţia industrială realizată în anul 2007, a oscilat de la o lună la alta faţă de media anului 
2006. Evoluţiile lunare au făcut ca în anul 2007, indicile producţiei industriale să fie de 100,7% atât în 
volum absolut cât şi în condiţii comparabile faţă de anul precedent. 

 Pe principalele activităţi CAEN  specifice judeţului Galaţi, indicii producţiei industriale a 
agenţilor economici cu activitate în industrie în perioada 1.I.-31.XII.2007, comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului precedent, în valori relative au evoluat astfel: 

 
Indicii producţiei industriale  UM - %  - serie brută -

Decembrie  2007 
faţã de: 

 
1.I – 31.XII.2007 (%) 

Decembrie 
2006 

media 
2006 

1.I – 31.XII.2006 

TOTAL INDUSTRIE 107,2 97,5 100,7 
Industria alimentară şi a băuturilor 119,2 111,8 104,6 
Industria textilă şi a produselor textile 122,1 117,7 85,9 
Edituri, poligrafie şi reproducerea 

înregistrărilor pe suport 
 

91,9 
 

78,5 
 

81,4 
Industria chimică şi a fibrelor sintetice 

şi artificiale  
 

111,5 
 

105,9 
 

104,6 
Industria de prelucrarea ţiţeiului, 

cocsificarea cãrbunelui şi tratarea comb. 
nucleari 

 

89,9 

 

80,3 

 

84,1 
Industria metalurgică 107,1 97,1 101,2 
Industria construcţiilor metalice şi a

produselor din metal 
 

123,4 
 

96,8 
 

105,4 
Industria de maşini şi echipamente 219,3 129,5 101,5 
Industria altor mijloacelor de transport  

98,2 
 

84,6 
 

113,4 
Producţia de mobilier 198,5 245,5 166,5 
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 99,2 97,7 104,3 

Evoluţia producţiei industriale a judeţului în anul 2007, se poate vedea în graficul următor:  
Evoluţia producţiei industriale  
media anului 2006 = 100  
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Pe cumulat  la 31 decembrie  2007 producţia a crescut în sectoarele: industria metalurgicã (+1,2% 

în volum absolut şi +1,2% în condiţii comparabile); industria altor mijloace de transport (+13,4% în 
volum absolut şi +13,6% în condiţii comparabile); industria chimicã şi a fibrelor sintetice şi artificiale 
(+4,6 în volum absolut şi 4,4% în condiţii comparabile); producţia de mobilier (+66,5% în volum 
absolut şi +68,4% în condiţii comparabile); industria alimentară şi a băuturilor (+4,6% în volum 
absolut şi +5,2% în condiţii comparabile); industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal 
(+5,4% în volum absolut şi +5,6% în condiţii comparabile); industria de maşini şi echipamente(+1,5% 
în volum absolut şi +1,9% în condiţii comparabile). 

La celelalte ramuri scăderi mai semnificative s-au înregistrat la: industria textilă şi a produselor 
textile (-14,1% în volum absolut şi -12,8% în condiţii comparabile); industria de prelucrare a ţiţeiului 
(15,9% în volum absolut şi -15,9% în condiţii comparabile); edituri, poligrafie şi reproducerea 
înregistrărilor pe suporţi (-18,6% în volum absolut şi -18,2% în condiţii comparabile). 

 
Cifra de afaceri totalã a agenţilor economici din judeţul Galaţi cu activitate principalã în  industrie,  

realizatã în perioada 1.I. – 30.XI. 2007,  a fost mai mare în termeni reali, cu 0,2% faţã de aceeaşi
perioadã a anului 2006. 

 În luna noiembrie 2007 aceasta a fost mai  mică cu 15,1% faţã de luna precedentã şi mai mare cu 
1,4% faţã de luna noiembrie 2006. 

 
Productivitatea muncii salariale în industrie a fost mai micã  în luna decembrie 2007 cu 2,9% faţã

de luna precedentã şi mai mare  cu 16,2% faţã de luna decembrie 2006. Pe cumulat, în anul 2007 
productivitatea a fost mai mare cu 23,8% faţã de anul precedent. 

 
Stocurile de produse (indiferent de destinaţia lor) au fost la 31decembrie  2007 în valoare de 

741620 lei, situându-se în condiţii comparabile de preţ, la acelaşi nivel faţă de începutul lunii. 
 
Preţurile producţiei industriale pentru piaţa internã (indici determinaţi de Institutul Naţional de 

Statisticã) au fost mai mari în luna noiembrie 2007  cu 2,0% faţã de luna precedentã şi cu 20,3% faţã de 
luna noiembrie 2006. Faţã de anul 2006, considerat an de bazã, acestea au fost mai mari cu 405,2%. 
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1.I. – 30.XI         UM =%                      
Indicii preţurilor producţiei industriale  
(piaţa internã 2006 2007 

media lunarã 1998 = 100 419,9 505,2 
luna corespunzãtoare = 100 122,9 120,3 
luna precedentã = 100 101,4 102,0 
decembrie an precedent= 100 121,3 119,5 

ONG-uri şi parteneriate 
În judeţul Galaţi sunt autorizate să funcţioneze mai multe ONG-uri care acorda servicii sociale 

specializate dupa cum urmeaza:  
- servicii sociale la domiciliul varstnicilor dezavantajati “Fundatia de Sprijin a Varstnicilor”; 
- servicii socio- medicale acordate persoanelor dezavantajate “Fundatia de Nursing Comunitar”; 
- servicii sociale la domiciliul varstnicilor dezavantajati “Fundatia Crestin Ortodoxa Filantropia”; 
- servicii sociale acordate varstnicilor dezavantajati “Fundatia Impreuna Galati”. 
ONG-uri în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap: 
Fundaţia “Inimă de copil”- Servicii psihosociale pentru copii aflati in situatii de risc 
Fundaţia “Impreună” – Servicii sociale pentru persoane aflate in dificultate 
Asociaţia persoanelor cu handicap “Sporting Club” ” – Servicii de reintegrare sociale a persoanelor 

cu handicap locomotoriu 
Fundatia pentru O Viata mai Buna - Servicii psihosociale pentru copii si tinerii cu handicap 
Fundatia Cuvantul Intrupat – servicii  sociale pentru persoanele aflate in dificultate 
Fundatia Tanner Romania Mission – protectia sociala a copiilor si tinerilor cu handicap sever 
 
Sectorul de Asistentă Socială – Prezent 
Implementarea cu succes a furnizarii serviciilor sociale la nivel local va depinde de asigurarea unui 

buget suficient, atat la nivel local, cat si la nivel national, precum si de disponibilitatea resurselor 
umane bine pregatite, in special asistentii sociali, precum si nevoia de a intari capacitatile 
administrative de la nivel local, din perspectiva viitoarelor cerinte de gestionare si implementare a 
fondurilor comunitare, cu atentie speciala oferita dezvoltarii resurselor umane si masurilor legate 
pentru construirea continua a capacitatii institutionale.          

 

Structura institutională a Asistenţei Sociale 
Principalele instituţii şi organizaţii cheie implicate în proiectarea, dezvoltarea si prestarea serviciilor 

de asistenta sociala catre cetatenii judetului Galati 
Consiliul Judeţului Galaţi este o instituţie strategică cu membri aleşi în mod democratic ce asigură

şi servicii publice de importanţă vitală, având impact asupra tuturor aspectelor din viaţa locuitorilor 
judeţului Galaţi. Acesta cooperează cu multe organisme, de la grupurile comunitare locale la 
principalele instituţii guvernamentale naţionale şi locale, pentru a promova bunăstarea economică,
socială şi a mediului înconjurător în judeţ. Cu privire la asistenţa socială, Consiliul Judeţean Galaţi
aprobă planul judeţean de asistenţă socială pentru dezvoltarea strategiilor locale de intervenţie în 
sprijinul persoanelor aflate în nevoie; aprobă înfiinţarea, finanţarea/cofinanţarea instituţiilor publice de 
asistenţă socială; încheie convenţii de parteneriat cu reprezentanţi ai societăţii civile, exercitând şi alte 
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atribuţii în domeniul asistenţei sociale prevăzute în Legea privind sistemul national de asistenta sociala, 
legea nr 47/2006 cu completarile ulterioare. 

Prefectura Judetului Galati are un rol important in asistenta sociala la nivel judeţului, municipiilor, 
oraselor si comunelor prin activităţile de coordonare a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 
cu atribuţii în asistenţa socială şi de control a legalităţii actelor emise de autorităţile administraţiei 
publice locale, precum şi prin acţiunile de mediere socială. De asemenea, Prefectura are un rol 
important în elaborarea politicilor publice cu caracter social şi în promovarea acestora.  

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
S-a infiintat prin hotararea Consiliului Judetean nr. 107 din 20 decembrie 2004 ca instituţie publică

de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi prin 
preluarea atribuţiilor Serviciului Public de Asistenţă Socială şi ale Direcţiei Generale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului. DGASPC realizează la nivel judeţean măsurile de asistenţă socială în domeniul 
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, 
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. 

 
Serviciile Publice Locale de Asistenta Sociala  
 Conform Legii 47/2006 cu completarile ulterioare, consiliile locale ale oraselor si comunelor au 

transferat personal sau au infiintat servicii locale/compartimente de asistenta sociala care au rolul de a 
identifica si solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane 
aflate in nevoie. 

 In realitate, serviciile publice de asistenta sociala la orase functioneaza fiind infiintate prin 
hotarari ale consiliilor locale. La nivelul comunelor activitatea de asistenta sociala se desfasoara de 
catre persoane cu atributii in domeniul asistenţei sociale.  

In marea majoritate a comunelor din judetul Galati, in realitate exista o persoana cu studii de 
specialitate care sa indeplineasca atributii pe linia asistentei sociale, dar aceasta persoana nu poate 
satisface toate cazurile sociale aparute pe raza comunitatii respective.       

 
Situatia centralizata pe municipii, comune si orase a judetului  Galati 
 

Nr. 
crt

Jud. Galati 
Persoane 
varstnice 

Persoane 
singure 

Persoane 
cu 

handicap

Nr. 
asistenti 
sociali

Serviciul de 
Asistenta 
Sociala

Compartiment 
de Asistenta 

Sociala

1
MUNICIPII 130 315 5.651 32 2 - 

2
ORASE 565 171 150 6 - 2 

3
COMUNE 25.244 7.690 4.207 76 19 36 

TOTAL 25.939 8.176 10.008 118 21 38 

Directia de Munca si Incluziune Sociala  
 Directia de Munca si Incluziune Sociala este organizata si functioneaza in baza Hotararii 

Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii,  Familiei si Egalitatii 
de Sanse.:  
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-realizeaza studii si analize in domeniul asistentei sociale; sprijina si indruma din punct de vedere 
metodologic elaborarea si derularea programelor din domeniul asistentei sociale dezvoltate pe plan 
local; elaboreaza propuneri pentru alocarea de fonduri pentru asistenta sociala si le transmite 
Ministerului Muncii,  Familiei si Egalitatii de Sanse.. 

 
Organizatii Neguvernamentale 

Activitatea asociatiilor si fundatiilor reprezinta o componenta importanta a sistemului judetean de 
asistenta sociala, acestea suplinind adeseori golurile din serviciile sociale la nivel institutional.  

 
Inspectoratul scolar judetean Galati 
 Inspectoratul scolar judetean Galati si unitatile de invatamant sprijina activitatea de asistenta 

sociala prin dezvoltarea de programe de educaţie care să conducă la prevenirea cazurilor de abandon 
scolar, violenţă domestică, abuz, neglijare, comportament deviant, delicventa juvenila etc. Cadrele 
didactice au obligatia de a semnala DGASPC cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a 
copiilor.    

 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca 
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati sprijina activitatea de asistenta sociala a 

tinerilor şi adultilor, implicandu-se in orientarea si integrarea profesionala a acestora.  
 
Casa Judeteana de Pensii Galati 
Casa Judeteana de Pensii Galati sprijina activitatea de asistenta sociala a persoanelor varstnice, 

asigurand plata veniturilor acestor persoane si prevenind  in acest mod marginalizarea sociala.  
 
Autoritatea  de Sanatate Publica Galati 
Directia de Sanatate Publica Galati si unitatile medicale prezinta importanta in activitatea de 

asistenta sociala prin asigurarea si dezvoltarea serviciilor medicale primare si comunitare, prin 
dezvoltarea de actiuni si programe de asistenta a parintilor si de educatie, precum si de servicii in 
materie de planificare familiala, prin semnalarea si solutionarea unor cazuri de dependenta de substante 
nocive, prin semnalarea şi acordarea de servicii persoanelor victime ale violenţei domestice, copiilor 
abuzaţi, neglijaţi.  

 
Inspectoratul Judetean de Politie Galati 
Inspectoratul Judetean de Politie Galati prezinta importanta, alaturi de Comandamentul Judetean de 

Jandarmi si Corpul Judetean al Gardienilor Publici, prin identificarea si sesizarea catre institutiile cu 
atributii de asistenta sociala a unor situatii de abuz asupra copiilor, violenta in familie, delicventa 
juvenila, vagabontaj, dependenta de droguri sau alcool etc. 

 
Resursele sectorului public de Asistenţă Socială

Pentru imbunatatirea sistemului de servicii sociale, una din cele mai importante chestiuni este 
disponibilitatea resurselor. Mai mult de jumatate din cheltuielile actuale sunt pentru prestatii sociale si 
nu pentru servicii, iar o mica parte din cheltuielile totale sunt suportate de sectorul O.N.G.   

 Legat de aspectul finantarii serviciilor existente apare problema sustenabilitatii acestora. La ora 
actuala baza se pune in special pe finantarea din surse externe pentru servicii sociale. 

Resursele umane. Prognoza sistematica a nevoilor viitoare de resurse umane trebuie sa devina o 
preocupare majora a managementului de varf. Daca numarul si structura personalului nu sunt in 
concordanta cu nevoile impuse de obiectivele generale, DGASPC risca, fie sa aiba cheltuieli 
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nejustificate cu salariile, fie sa nu-si poata realiza serviciile solicitate din cauza lipsei de personal 
corespunzător calificat. Ambele situatii pot duce la pierderea competitivitatii. 

S-a vorbit si se vorbeste mult despre restructurare. In contextul acesta activitatea de analiza a 
posturilor si reproiectarea acestora capata o importanta deosebita. Verificarea necesitatii unor activitati 
care se desfasoara in virtutea obisnuintei si a posibilitatii de reorganizare a acestora, sau a renuntarii la 
ele, este indispensabila in vederea creerii unor locuri de munca eficiente si, totodata motivatoare. 

In managementul modern „conducerea” oamenilor tinde sa fie inlocuita cu „antrenarea” acestora 
(luarea in considerare a psihologiei salariatilor, a trasaturilor si aspiratiilor lor, asigurandu-se motivarea 
si integrarea lor afectiva). 

Gary P. Latham afirma ca resursele umane sunt unice in ceea ce priveste potentialul lor de crestere 
si dezvoltare. Ele isi pot cunoaste si invinge limitele pentru a face fata exigentelor prezente si celor de 
perspectiva.  

Investitiile in formarea si potentializarea, in conditiile in care exista sustenabilitate financiara, a 
resurselor umane sunt cele mai benefice investitii pe termen lung. In acest sens DGASPC a facut multe 
demersuri. De asemenea perceptia unei echitati interne a recompenselor este deosebit de importanta 
pentru motivarea angajatilor. 

O alta problema importanta este asigurarea unui mediu de munca sanatos si sigur. Sistemul de 
munca sanatos influenteaza atat competenta, loialitatea si costurile fortei de munca cat si sanatatea 
fizica si mentala a angajatilor, longevitatea si calitatea vietii in sine. 

 Reducerea pe cat posibil a stresului la locul de munca, prevenirea accidentelor si bolilor 
profesionale sunt activitati necesare pentru pastrarea integritatii fizice si psihice a angajatilor.  

 Planificarea strategica a resurselor umane este o componenta a procesului general de planificare 
strategica a DGASPC. Planificarea resurselor umane inseamna prognozarea sistematica a nevoilor 
viitoare ale unei institutii privind personalul precum si a posibilitatilor de asigurare a acestuia. 

Practic aceasta planificare a resurselor umane permite conducerii si departamentelor de specialitate 
dezvoltarea unor planuri de asigurare cu personal calificat, capabile sa sustina Strategia Judeteana de 
Asistenta Sociala. Scopurile strategice, operationale si functionale nu pot fi atinse daca DGASPC  nu 
are in personalul sau, oameni in numarul si cu pregatirea necesare. 

 Strategia resurselor umane tine seama de strategia DGASPC si invers, pentru ca numai in felul 
acesta va reusi sa furnizeze realizarea obiectivelor organizationale, va permite stabilirea necesarului de 
personal si de perfectionare profesionala, politica salariala si implicatiile acestora. 

 Analiza interna consta in determinarea capacitatii de transformare a resurselor DGASPC si a 
potentialului de actiune, ca raspuns la provocarile externe in continua schimbare. 

Resursele umane trebuie abordate ca un important capital uman. Pentru aceasta trebuie elaborate 
planuri de activitati concrete pe termen scurt, mediu si lung. Se va arata ce trebuie facut, cand, cum, si 
cine vor fi responsabilii activitatilor.   

 
Principalele elemente ale sistemului de valori ale unui angajat sunt: 
Nivel inalt de autonomie si independenta in judecata; 
Autodisciplina si adeziune la standarde profesionale; 
Posesia cunostintelor si abilitatilor de specialitate; 
Putere si statut bazat pe cunostinte; 
Operare si orientare dupa un cod de etica; 
Responsabilitate fata de corpul profesional de conducere. 
 
Succesul organizational deseori se pune in legatura cu investitia in dezvoltarea resurselor umane. 

Dezvoltarea resurselor umane presupune identificarea lacunelor existente in abilitatile si competentele 
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individuale necesare implementarii strategiei organizatiei. Din perspectiva viitorului organizatiei, 
dezvoltarea dorintei si capacitatii de invatare anticipata a angajatilor este cea mai importanta.  

Abordarea dezvoltarii personalului presupune luarea in considerare a urmatoarelor probleme: 
Care sunt competentele cheie de care DGASPC are nevoie la fiecare nivel al sau pentru a-si atinge 

obiectivele actuale si cele de perspectiva? 
Cum intentionam sa evaluam nivelul curent al acestor competente? 
In ce masura competentele pot fi dezvoltate in cadrul DGASPC? 
Care dintre metodele de dezvoltare vor fi cele mai eficace in dobandirea competentelor necesare? 
Cine sunt persoanele cele mai potrivite pentru a fi implicate in acest proces? 
Cine va tine investitia bugetului? 
In ce masura strategia de dezvoltare se integreaza cu alte strategii de resurse umane? 
Cum vom evalua eficienta strategiei? 
Cu alte cuvinte, dezvoltarea este facilitata de invatare si este constituita dintr-o serie de etape prin 

care trece individul spre a-si atinge deplina realizare de sine, pentru o eficienta maxima.  
 
Resursele sectorului neguvernamental 
 
In urma unei analize efectuate in cadrul DGASPC Galati asupra resurselor financiare disponibile in 

sectorul neguvernamental social se constata preponderenta finantarilor externe, fie de surse 
guvernamentale, fie private. 

Bugetul detaliat exact al tuturor organizatiilor active nu a putut fi obtinut datorita lipsei unei baze de 
date unitare a sectorului neguvernamental. Stabilirea resurselor financiare s-a facut pe baza 
principalelor  organizatii dintre cele active, ceea ce ne da o imagine destul de buna asupra sectorului de 
asistenta sociala. 

 
4.3.   Sectorul de Asistenţă Socială – Servicii prioritare 
 
Prioritatea: Crearea unui sistem unitar de Asistenţă Socială

Pentru realizarea unui sistem de asistenta sociala functional, este necesar sa luam in considerare atat 
categoriile prioritare de beneficiari, atributiile si responsabilitatile fiecarei institutii ce functioneaza in 
domeniul asistentei sociale la nivel local, cat si analiza legislatiei relevante actuale. 

 
Analiza categoriilor de beneficiari 
Pentru fiecare categorie importanta de beneficiari a serviciilor si prestatiilor de asistenta sociala 

exista la ora actuala o serie de institutii implicate, dar si o constanta confuzie in ce priveste care 
institutie este responsabila de anumite aspecte legate de furnizarea acestor servicii si prestatii. Aceasta 
confuzie afecteaza activitatea celor ce lucreaza in sistemul de asistenta sociala, dar, mai important, cei 
ce au de suferit sunt beneficiarii. 

 
Responsabilităţile actuale: 
de asistenţa socială a copiilor aflaţi in dificultate, inclusiv copiii cu dizabilităţi se ocupă DGASPC 

Galaţi, ONG-urile care activează în domeniu, dar au competenţe şi S.A.S-urile municipale şi orăşeneşti 
şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din consiliile locale comunale. 

de asistenţa socială a familiei se ocupă, sub aspectul programelor, cât şi a plăţii prestaţiilor aferente, 
Directia de Munca si Incluziune Sociala, care monitorizează şi încheie parteneriate cu unele 
asociaţii/fundaţii care acordă servicii sociale acestei categorii de beneficiari, dar au şi competenţe



HOTĂRÂREA Nr. ____ din _______________ 2009 
pag. nr.  

 
17

S.A.S.-urile municipale şi orăşeneşti şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din consiliile locale 
comunale. 

de asistenţa socială a tinerilor în dificultate - se ocupă DGASPC Galaţi, ONG-uri care desfăşoară
programe pentru această categorie de beneficiari; de problema tinerilor fără loc de muncă se ocupă
AJOFM, iar de acordarea locuinţelor sociale este de competenţa consiliilor locale. 

de asistenţa socială a persoanelor adulte cu handicap - se ocupă DGASPC Galaţi, dar au competenţe
şi S.A.S.-urile municipale şi orăşeneşti şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din consiliile 
locale comunale. 

de asistenţa socială a persoanelor vârstnice - se ocupă DGASPC Galaţi, dar au competenţe şi
S.A.S.-urile municipale şi orăşeneşti şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din consiliile locale 
comunale;   

de asistenţa socială a victimelor violenţei domestice – Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Galati dar si Directia de Munca si Protectie Sociala Galati care sunt reprezentantii 
in teritoriu ai Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei si monitorizeaza fenomenul la nivelul 
judetului. 

de asistenta sociala a victimelor traficului de persoane – se ocupa Directia Generala de Asistenta 
Sociala si Protectia Copilului Galati dar si Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane prin 
reprezentantii in teritoriu. 

 
Analiza legislatiei privind asistenta sociala: 
-Legea nr 47/2006, privind sistemul national de asistenta sociala,  
- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie 
- Ordinul 304/385/1.018/2004 al miniştrilor M.A.I., al M.M.S.S.F. şi al M.S. privind aprobarea 

instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a unităţilor pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie 

- Ordonanta nr. 68/ 2003 privind serviciile sociale  
HG 1024/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 68/2003 
- Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea OG 68/2003 privind serviciile sociale  
- Lege nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale 
- Hotarare nr. 1.149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale 
- Hotarâre nr. 773/ 2002 pentru organizarea si functionarea Comisiei interministeriale privind 

asistenta sociala  
- Legea nr. 46/  privind sistemul national de asistenta sociala. 
- Legea nr.448\2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
- Legea nr.268\2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 

448\2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap  
Prioritatea: Tineri, familii, persoane singure, persoane aflate in nevoie (violenta domestica, traficul 

de fiinte umane, alcool, droguri, etc.). 
 
Tinerii (categoria de vârstă 14-29) reprezintă un segment de populaţie care, pe de o parte, a 

beneficiat de noile oportunităţi oferite de societatea românească din ultimii 12 ani şi a suportat masiv, 
pe de altă parte, costurile tranziţiei. 

 
Categorii vulnerabile de tineri: 

Tinerii saraci – au venituri reduse sau n-au venituri si sunt dependenti de familie. Provin din familii 
sarace, din zone cu dezvoltare socio-economica scazuta. Riscul de a fi saraci este mai mare pentru 
tinerii someri, tinerii casatoriti si tinerii cu o pregatire scolara redusa. 
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Tinerii someri – sunt mai numerosi printre cei cu calificare scazuta; multi tineri, dupa absolvirea 
studiilor (inclusiv studii superioare), trec printr-o perioada de somaj, uneori muncesc „la negru” si sunt 
exclusi de la drepturile angajatilor in munca; programele de formare vocationala nu sunt 
corespunzatoare nevoilor de pe piata muncii. 

Tinerii din mediul rural – lucreaza in gospodarie, de cele mai multe ori in familia parintilor, nu au 
pamant, au sanse reduse pentru calificare si specializari in profesii noi, moderne, au posibilitati reduse 
de invatare a limbilor straine si de utilizare a calculatorului, absolventii de scoala generala nu continua 
studiile, raman necalificati si astfel, nu se pot angaja; absolventii de scoli profesionale si liceu de la sate 
nu reusesc in intregime sa se angajeze la oras, nu au facilitati de petrecere a timpului liber si au mai 
putine oportunitati de participare sociala si politica. 

Tinerii cu nivel scazut de scolarizare – abandonarea scolii in clasele primare sau dupa absolvirea 
celor secundare, precum si lipsa calificarii ii pun in situatia de a fi exclusi de pe piata muncii. 

Tinerii casatoriti – se confrunta cu probleme locuinte, nu-si pot procura bunuri de folosinta 
indelungata, au venituri mai mici, insuficiente. 

Tinerele fete – sunt supuse mai mult riscului somajului, cad victime „industriei sexului” sunt din ce 
in ce  mai dependente economic. 

Tinerii proveniti din institutii de ocrotire - au greutati in gasirea unei locuinte si a unui loc de 
munca, sunt supusi unui risc ridicat de a fi atrasi in zona delicventei, nu au familii care sa le asigure 
protectie sau cei care nu se pot baza pe ele. 

Tinerii cu comportamente deviante si delicvente – sunt consumatori de alcool, droguri, fac parte din 
categoria „tinerilor strazii”, racolati in retele de cersit, prostitutie, pedofilie; delicventii, dupa iesirea din 
penitenciare, nu beneficiaza de programe de resocializare si integrare sociala. 

Tinerii supradotati – sunt vulnerabili datorita greutatilor pe care le intampina in plan material si 
social, in efortul lor de afirmare a calitatilor exceptionale pe care le au, sunt supusi tentatiei de 
emigrare.  

 
Problemele cu care se confrunta tinerii: 
 
Persoanele tinere se confrunta cu o rata a saraciei peste valoarea medie. In ultimii ani, saracia 

tinerilor pare chiar a se fi accentuat. O parte importanta a tinerilor nu au independenta financiara si 
depind de veniturile familiei. 

O pondere importanta a populatiei tinere se confrunta cu conditii de locuit precare. Majoritatea 
tinerilor necasatoriti locuiesc impreuna cu parintii, cei casatoriti nu-si pot permite sa 
cumpere/construiasca o locuinta proprie. 

Unul dintre aspectele cele mai tensionate cu care se confrunta populatia tanara esta situatia ocuparii: 
rata somajului in randul tinerilor este mai mare decat rata medie a somajului. 

Multi tineri sunt tentati sa caute solutia la numeroasele probleme cu care se confrunta in emigrare. 
In 1998, 77,2%  din totalul  celor care au emigrat erau tineri de pana la 40 de ani. 

Degradarea situatiei educationale a tinerilor datorita lipsei resurselor familiei pentru sustinerea 
financiara a studiilor, in special pentru tinerii din mediul rural si din segmentele defavorizate. 

Cresterea consumului de droguri, concomitent cu scaderea varstei de la care tinerii incep sa devina 
consumatori. Ponderea cea mai mare a persoanelor consumatoare de droguri se inregistreaza la grupa 
de varsta 19-24 ani. 

Cresterea delicventei juvenile si reducerea varstei la care debuteaza infractionalitatea. In special 
prostitutia si proxenetismul, ca forme specifice de delicventa, ameninta in primul rand tinerele fete. 

Nu exista o politica de stimulare/incurajare a intemeierii familiei in randul tinerilor. Intemeierea 
unei familii este adesea descurajata de  dificultatea procurarii unei locuinte, obstacolele in gasirea unui 
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loc de munca, sanse scazute de a procura bunuri de folosinta indelungata, veniturile nesigure si mici pe 
care tinerii le pot obtine.  

 
Dezvoltarea măsurilor şi mecanismelor destinate integrarii educationale, ocupationale si sociale 

a tinerilor 
 

Pentru integrarea educationala, ocupationala si sociala a tinerilor la nivelul judeţului 
funcţionează următoarele servicii: 

Centrul Social Integrat „Sprijin la Greu” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Galati. 
Acesta oferă locuinte sociale unui număr de 40 de tineri proveniti din centrele de plasament; 

Fundatia „Împreună” a preluat 6 tineri cu deficiente proveniţi din centrele de plasament Galaţi; 
În conformitate cu prevederile Legii nr.116/2001 privind prevenirea si combaterea marginalizarii 

sociale, 29 de tineri au incheiat contracte de solidaritate sociala cu AJFOM Galati in urma carora s-au 
finalizat 15 contracte de munca; 

Proiectul „Atelier Scoala Confectii Textile” finantat de Regiunea Piemonte Italia este destinat 
formarii profesionale in meseria de confecţioner textile pentru tinerii proveniţi din centrele de 
plasament.  

Proiectul „Retea regionala de de centre de instruire pentru tinerii proveniti din institutiile de 
ocrotire” - 50 de tineri proveniţi din instituţii de ocrotire din Galaţi au urmat cursuri de calificare în cele 
mai căutate meserii pe piaţa muncii. 

 

Familia, persoane singure, persoane aflate in nevoie (violenta domestica, traficul de fiinte 
umane, alcool, droguri, etc.) 

 
Efectele perioadei de tranzitie la economia de piata din Romania se resimt puternic in viata familiei, 

punand in fata acesteia probleme insolvabile sau agravand relatii interpersoanale deja fragile. Somajul, 
pierderea sau absenta locuintelor, costul ridicat al medicamentelor, insecuritatea sociala crescuta sunt 
relatii la care familia incearca si trebuie sa se adapteze dar „costul” acestei adaptari este uneori foarte 
ridicat, familia fiind in pericol de a-si pierde echilibrul afectiv. Cu cat problemele de natura economica 
ale familiei sunt mai serioase cu atat fracturarea legaturilor emotionale, morale si degradarea 
comportamentelor familiale sunt mai favorizate. 

 In cadrul familiei comportamentele agresive sunt indreptate asupra femeii si copilului deoarece 
acestia fac parte din categoria persoanelor ce prezinta un grad mare de vulnerabilitate victimala dat 
fiiind caracteristicile bio-contitutionale si comportamentale.  

 Agresivitatea impotriva mamei si copilului constituie un fenomen care se amplifica in societatea 
actuala multiplicandu-se atat cazurile de victimizare prin lezarea demnitatii si integritatii psihologce a 
mame si copilului cat mai ales atentatele la securitatea fizica. Pana in present Codul Penal nu a reusit sa 
raspunda adecvat nevoilor de protectie a mamei si copilului victime ale violentei. 

Dincolo de un set important de masuri de suport a familiei, nu exista nici pana in momentul de fata 
o conceptie coerenta de protectie sociala a familiei. 

 Mai mult decat atat. Politica sociala a ignorat in mare masura familia in dubla sa ipostaza: ca sursa 
a unei largi game de patologii sociale (violenta domestica, lipsa de suport social reciproc, 
abandnul/neglijarea copiilor, perpetuarea culturii saraciei, etc), cat si ca resursa esentiala de support 
pentru solutionarea problemelor sociale. 

Problemele globale ale familiei nu cad in responsabilitatea unui minister anume. Suplimentar, 
politica familiei este separatea de protectia copilului in situatie de risc, iar copilul care traieste in 
familia sa naturala nu reprezinta obiectul de suport explicit al unei institutii. 
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Violenta intrafamiliala este un fenomen care nu poate fi cuantificat cu exacitate, statisticile 
intocmite avand la baza infractiunile cu un grad ridicat de pericol social instrumentate de Politie 
conform competentei stabilite prin Legea nr. 218/2002. Nucleul acestui fenomen il constituie 
infractiunilede lovire sau alte violente – Art. 180 C.P., aflate in competenta instantei de judecata. 

De mentionat este faptul ca o mare parte din faptele de acest gen nu sunt sesizate institutiilor cu 
responsabilitati in domeniu, datorita reticentei manifestate de victime de a dezvalui dramele pe care le 
traiesc. 

 Amploarea si gravitatea fenomenului sunt date de numarul mare de solicitari adresate Politiei 
pentru a interveni in aplanarea conflictelor (peste 50 % din sesizarile telefonice), precum si de numarul 
al femeilor-victime ale violentei domestice-intalnite pe holurile spitalelor din Galati. 

 Conform statisticilor intocmite de Institutul pentru Cercetarea si Prevenirea Criminalitatii, peste 
83,69 % din infractiunile de acest gen au fost comise spontan, in urma unor stari conflictuale, 95% 
dintre victime sunt femei, iar 87 % din familiile conflictuale conflictuale au copii minori.  

Violenta intrafamiliala a fost definite ca infractiune, prevazuta si sanctionata ca atare de Codul 
Penal. Cu toate acestea, actele de agresiune savarsite in mediul familial s-au mentinut la nivel ridicat, 
iar lipsa masurilor de protectie sociala a determinat in mod frecvent intoarcerea victimelor in familie 
impunand aparitia Legii nr. 217 / 2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie (modificata 
si completata prin O.G. nr. 95 / 2003) si a Hotararii de Guvern nr. 1624/2003 privind organizarea si 
functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Familiei.  

Datele statistice oferite de Inspectoratul Judetean de Politie –compartimentul de prevenire si 
combatere a criminalitatii arata ca situatia infractiunilor privind violenta intrafamiliala in judetul Galati 
in anul 2007 se prezenta astfel: 

 

Nr 
crt. 

 

Infractiunea 
 

Total 
victime 

 
Din care minori: 

 
Majori: 

total 0-13 
ani 

14-17 
ani 

total femei barbati 

1. Omor 15 4 1 3 11 4 7

2. Tentativa de omor 4    4 1 3 

3. Lovituri cauzatoare de 
moarte 

3 3 3

4. Vatamare corporala 5       

5. Viol 4 2 1 1 2 2  
6. Act sexual cu un minor 7 7 2 5    

7. Incestr 3 3  3    

8. Abandon de familie 
C.P. art. 305, lit.”a” 

8 8 5 3

9. Rele tratamente 
aplicate minorului 

3 3

Total general 52 27 9 15 20 7 13 
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SITUATIA ACTIVITATILOR PREVENTIVE EFECTUATE PENTRU COMUNITATE IN 2007 
 

stari conflictuale intrafamiliale luate in evidenta                      =415 
stari conflictuale intrafamiliale existente                                  =362 
personae atentionate si sanctionate contraventional                 =385 
bolnavi psihic, alcoolici, toxicomani cu comportament violent  
internati de protectie sociala                                                     =47 
minori si alte categorii de personae fata de care s-au luat  
masuri de protectie sociala                                                        =54 
persoane conciliate in centre de specialitate                             =22 
 

SITUATIA INFRACTIUNILOR PRIVIND VIOLENTA INTRAFAMILIALA IN JUDETUL 
GALATI SEMESTRUL I 

 
Nr. 
crt 

Infractiunea Total Mobilul infractiunii 
Gelozie Razbunare Mostenire Pamant Spontan Altele 

1 Omor 7     7  
2 Tentativa de omor 3     3  
3 Lovituri cuzatoare 

de moarte 
2 2

4 Vatamare corporala 5 5
5 Viol 4      4 
6 Act sexual cu un 

minor 
2 2

7 Incest 3      3 
8 Abandon de familie 7 7
Total general 33     17 16 

SITUATIA VICTIMELOR PRIVIND VIOLENTA INTRAFAMILIALA IN JUD. GALATI- 
Semestrul I- 2007 

 
Nr. crt Infractiunea Total 

victime 
Din care  minori: Majori: 

total 0-13 
ani 

14-17 
ani 

total femei barbati 

1 Omor 7    7 5 2 
2 Tentativa de omor 3    3 2 1 
3 Lovituri cuzatoare de 

moarte 
2 2 2

4 Vatamare corporala 5    5 1 4 
5 Viol 4 4 1 3    
6 Act sexual cu un minor 2 2 1 1    
7 Incest 3 3 3     
8 Abandon de familie 7 7 4 3    

Total general 33 16 9 7 17 10 7 
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SITUATIA ACTIVITATILOR PREVENTIVE EFECTUATE PENTRU  COMUNITATE IN 
Semestrul I - 2007 

 
stari conflictuale intrafamiliale luate in evidenta                         =192 
stari conflictuale intrafamiliale existente                                      =231 
personae atentionate si sanctionate contraventional                     =249 
bolnavi psihic, alcoolici, toxicomani cu comportament violent  
internati de protectie sociala                                                         =  34 
minori si alte categorii de persoane fata de care s-au luat                                                                     
masuri de protectie sociala                                                           =  10 
persoane conciliate in centre de specialitate                                =  10 
 

Traficul de fiinte umane a devenit o problema majora in ultimul deceniu cu profunde implicatii de 
ordin social si economic repercutate atat la nivel national, cat si international. Dificultatile intampinate 
de institutiile abilitate in prevenirea si combaterea acestui fenomen rezulta, in primul rand, din 
necunoasterea dimensiunilor reale ale traficului de personae, mobilitatii si intensei circulatii peste 
frontiere a persoanelor si bunurilor. Traficul de fiinte umane este unanim recunoscut ca o componenta a 
crimei organizate transfrontaliere si se manifesta cu precadere in zonele in care lipseste  o legislatie 
corespunzatoare, dar si un sistem de cooperare intre diferite organisme guvernamentale si ONG-uri, a 
caror activitate comuna trebuie sa aiba ca obiect prevenirea traficului. Desi fenomenul ia amploare, 
prea putini traficanti au fost prinsi, ceea ce se explica prin absenta unei legislatii corespunzatoare. 

Statisticile existente intocmite de Organizatia Internationala pentru Migratie si politie nationale sunt 
lacunare si releva doar o fateta a fenomenului, cea referitoare la persoanele invinuite sau returnate in 
tara de origine. Recunoscut ca o componenta principala a crimei organizate, traficul de finite umane se 
manifesta cu precadere in tarile in care lipseste o legislatie corespunzatoare, dar si un sistem de 
protectie sociala adaptat cerintelor impuse de situatia operative specifica. 

In Romania a fost adoptata Legea nr. 678 /2001 privind prevenirea si combaterea traficului de 
persoane precum si Planul National de Actiune pentru combaterea traficului de personae –instrumente 
juridice utile institutiilor cu atributii de profil, insa este necesar sa fie infiintate si adaposturi pentru 
victimele traficului de fiinte umane. 

 In semestrul I- 2007, in evidentele Inspectoratului de Politie al Judetului Galati au fost 
inregistrate 89 victime ale traficului de personae, dintre care 7 minore. 

Consumul de droguri reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă
societatea contemporană. Din punct de vedere social, consumul de droguri are consecinţe negative 
asupra potenţialului productiv şi reproductiv al membrilor societăţii, ca şi asupra resurselor de sănătate 
ale acesteia.  

 
4.3.2    Prioritatea persoane vârstnice 
 
In mod conventional, o persoana este considerata varstnica incepand cu varsta de 60 ani, dar in 

contextul Legii nr. 17/ 2000 privind Protectia sociala a persoanelor varstnice, sunt considerate persoane 
varstnice cele care au implinit varsta de pensionare stabilita de Legea pensiilor nr. 19/2001. 

 In perioada 1990-2000 calitatea vietii s-a deteriorat sitematic in Romania si  peste 84% dintre 
pensionarii de asigurari sociale de stat se confrunta cu greutati considerabile in viata de zi cu zi. 
Veniturile lor sunt din ce in ce mai mici in comparatie cu salariul mediu pe economie, dar mai ales in 
comparatie cu indicele mediu de crestere a preturilor produselor si serviciilor.  
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O parte dintre varstnicii care au urmasi in viata se bucura de un anumit sprijin din partea acestora – 
mici sume de bani sau hrana – dar de cele mai multe ori varstnicii sunt pusi in situatia de ai ajuta pe 
tineri, care sunt someri sau au salarii foarte mici.  

 Insa una din cele mai vulnerabile categorii este cea a persoanelor in varsta care traiesc singure, 
categorie puternic reprezentata in judetul Galati, atat in zonele rurale cat si urbane, profilul demografic 
indicand ca numarul lor va continua sa creasca. D.G.A.S.P.C. si partenerii sai considera aceasta 
categorie ca fiind prioritara. 

 Batranetea este inevitabila, ireversibila si este o etapa normala in viata oricarei persoane. Fie ca 
vrem, fie ca nu fiecare vom trece prin aceasta etapa a vietii, deci este o obligatie morala ca persoanele 
varstnice sa fie sprijinite. 

 In municipiul Galati traiesc in prezent 40.302 de persoane varstnice cu varsta peste 60 ani, 
reprezentand peste 12,4% din populatia totala a municipiului Galati dintre care 368 sunt sunt 
institutionalizati in camine de batrani finantate de stat (182 de persoane sunt asistate in Caminul de 
persoane varstnice „Sfantul Spiridon”, 75 de persoane asistate  in Caminul pentru Persoane Varstnice 
Stefan cel Mare si 80 de persoane asistate in centrul medico social. 

 
GRUPA DE 

VARSTA (ANI) 
TOTAL MASCULIN FEMININ 

60-64 14.085 6.861 7.224 
65-69 11.113 5.133 5.980 
70-74 7.527 3.193 4.334 
75-79 4.351 1.658 2.693 
80-84 1.790 579 1.211 

85-PESTE 1.436 416 1.020 
TOTAL 40.302 17.840 22.462 

Din datele prezentate in tabelul de mai sus putem observa structura pe  grupe de varste a populatiei 
incepand cu varsta de 60 de ani, conform datelor furnizate de Directia Judeteana de Statistica Galati. 

 Segmentul populatiei varstnice din municipiul Galati prezinta in ultimii ani o dinamica 
ascendenta , mai ales cea feminina care creaza si va crea probe multiple de ordin juridic, educational , 
administrativ si mai ales economic.    

 In plan juridic, prin Legea nr. 17/2000 se acorda pentru prima data dreptul la servicii 
comunitare si este definita ingrijirea la domiciliu, tipurile de servicii, categoriile de beneficiari si 
conditiile in care se acorda. 

 Aparitia acestei Legii constituie un pas important in imbunatatirea calitatii vietii varstnicilor. De 
asemenea s-a constituit Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice(conform Legii nr. 16/2000) pentru 
imbunatatirea dialogului social cu autoritatile publice. 

 Codul Familiei prevede, obligativitatea familiei de a ingriji persoana varstnica, dar cel mai 
important loc il ocupa evident, Constitutia Romaniei in care, prin Titlu II, se garanteaza dreptul la viata, 
integritatea fizica, psihica, libera circulatie, la viata intima, nivel de viata decent, la pensie, la asistenta 
medicala si altele. 

 Drepturile varstnicilor, si ca cetateni si ca varstnici, sunt reglementate fara indoiala, dar acestea 
nu sunt respectate in totalitate, acestia neavand posibilitatea de a trage la raspundere pe cei care nu le 
respecta drepturile. 

 In plan educational, majoritatea varstnicilor din municipiul Galati, au o pregatire sub medie, 
(conform datelor furnizate de Fundatia de Sprijin a Varstnicilor Galati din totalul de 630 asistati, 13% 
sunt analfabeti, 52% au 4 clase, 29% au intre 5-8 clase, 4% au scoli profesionale, 1% au liceul si 1% au 
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studii superioare) si de aceea nu cunosc,  nu stiu sa-si apere drepturile, nu stiu sa intreprinda ceva 
pentru imbunatatirea situatiei lor.  

 In plan administrativ, majoritatea sunt varstnici care nu reusesc sa-si administreaze singuri 
locuinta si veniturile, apeland la rude, prieteni si multi dintre ei sunt ademeniti, inselati si excrocati, mai 
ales ca 64% dintre varstnici locuiesc singuri si 36% cu familia sau rudelor.  

 In suferinta sunt (cum de altfel se afla intreaga categorie de varstnicii) intr-o mare masura 
drepturile economice ca de pilda, dreptul la un nivel de trai decent, la o locuinta corespunzatoare, la 
conditii de existenta care sa asigure o buna stare de sanatate fizica si psihica.  

Specialistii din cadrul DGASPC poarta discutii cu reprezentanti a unor institutii si autoritati ale 
statului, cu varstnici in diferite locuri si situatii, cu reprezentanti ai unor O.N.G –uri si organizatii non-
profit din domeniul protectiei varstnicilor, cu tinerii despre batranete, cu cadre medicale si persoane 
specializate in asistenta sociala s-au desprins urmatoarele aspect: 

Cei tineri sunt interesati de cariera profesionala, de gasirea unui loc de munca, au venituri foarte 
mici sau sunt someri si abia pot asigura traiul familiei lor, ajungand sa izoleze si sa marginalizeze 
varstnicii din familie; 

Conceptia populatiei tinere despre varstnici este plina de prejudecati, 
Considerand varstnicii egoisti, conservatori, cu conceptii învechite si stereotipii -„si-au trait traiul, 

si-au mancat malaiul”, mai ales din partea nepotilor; 
Numarul somerilor in randul familiilor cu varstnici este in crestere ceea ce determina o presiune a 

membrilor familiei asupra venitului varstnicului si a locuintei. De exemplu, dintre cei aproape 600 de 
varstnici asistati de Fundatia de Sprijin a Varstnicilor cu venituri pana la 200 lei/luna se afla si varstnici 
care isi sustin deopotriva copiii si nepotii - unii o fac din obligatie sau omenie, alti sunt fortati; 

Starea de saracie in care se zbat varstnicii este umilitoare: 
 -varstnicii sunt foarte putin informafi in ceea ce priveste mecanismul      economiei de piata; 
 -an de an scade puterea de cumparare a varstnicului, pensiile sunt foarte mici la cei mai in 

varsta, dar si la cei mai tineri, in raport cu preturile si tarifele la principalele servicii de intretinere; 
 -statisticile arata ca mai mult de jumatate dintre persoanele varstnice au mari dificultati in ceea 

ce priveste achitarea facturilor la intretinere, telefon, electricitate, radio si TV., desi este cunoscut faptul 
ca majoreitatea renunt[ la hrana pentru a-si achita cheltuielile de intretinere de teama de anu-si pierde 
locuinta. De asemenea, au renuntat la cablu T.V., la telefon, au schimbat becurile existente cu altele ce 
produc un consum redus de energie. Pentru a face fata acestor cheltuieli multe persoane varstnice au 
inceput sa-si vanda lucrurile din casa agonisite cu truda (masina de cusut, bibelouri, broderii, tablouri, 
imbracaminte , goblenuri, bijuterii, covoare etc.). Iar unii oensionari au redus cheltuielile pentru hrana 
la mai putin de un sfert din necesarul caloric specific varstei: 

 - s-a constatat lipsa permanenta sau pe perioade mai mari, din consum, a unor alimente cu 
putere de nutritie ridicata, cum ar fi: pestele, laptele si produsele lactate, si mai ales fructele, 
majoritatea avand pensii de 150 lei/luna, nu-si pot permite cumpararea acestor alimente. 

Este o situatie trista ce trebuie sa dea de gandit tuturor celor care au putere de a decide.  
Un alt indicator al scaderii nivelului de trai este si scaderea interesului pentru modul de petrecere al 

timpului liber. Aceasta atitudine de neimplicare se reflecta atat asupra propriei persoane, cat si asupra 
celor din jur. Varstnicii care fac sport sau cei care sunt implicati in activitati care vizeaza interesul unui 
grup mai mare decat cel al familiei constituie o exceptie, exemplul cel mai concludent fiind existenta in 
cadrul Fundatiei de Sprijin al Varstnicilor Galati a Centrului de Zi Speranta, unde-si petrec timpul liber 
un numar de 100 de persoane varstnice. Activitatile pe care le desfasoara acestia sunt: de tricotaj si 
croitorie, culturale. De asemenea, Centrul are si activitate de club, fiind frecventat indeosebi de 
varstnici barbate care joaca rummy, table sah, citesc presa si poarta discutii pe diferite teme. Pentru toti 
varstnicii care vin la Centru de Zi se organizeaza dezbateri pe teme medicale, culinare, igiena 
personala, comentarii despre viata si procesul de imbatranire, ca fiind o etapa normala a vietii. 
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fenomenul de excrocare, abuz si maltratare asupra varstnicilor a luat o amploare deosebita, acestia 
devin victime ale celor interesati sa obtina bunuri mobile si imobile, acest lucru datorandu-se lipsei de 
informare a varstnicilor, a starii de degradare fizica si psihica a acestora, a vulnerabilitatii datorate 
varstei; 

in anii 2005 si 2007 din reclamatiile inregistrate la Politia municipiului Galati 150 de varstnici au 
fost deposedati de locuinte, prin diferite metode, in unele situatii cu complicitatea notarilor publici si 
agentiilor imobiliare. Din datele furnizate de Politia municipiului Galati mai rezulta ca: 

80% din abuzuri si maltratari asupra varstnicilor se repeat daca s-au produs cel oputin o data; 
85%  din abuzuri si maltratari asupra varstnicilor s-au produs de catre cei care au obligatia de 

intretinere. 
scaderea calitatii actului medical (fiecare varstnic avand un medic de familie, iar acesta avand un 

numar foarte mare de pacienti posibilitatea ca varstnicul sa primeasca ingrijirea la domiciliu este 
practic imposibila – in medie pe judet fiind 2648 persoane/medic de familie.); 

exista varstnici cu nevoi speciale de ingrijire medicala la domiciliu, iar pentru acestia nu exista 
decat alternativa institutionalizarii sau asigurarea de servicii comunitare, conform Legii 17/2000. 

Situatia persoanelor varstnice cu handicap din mun. Galati, aflate in evidente DGASPC  al 
JudetuluiGalati se prezinta astfel: 

 
Grad de handicap 57-65 ani 66-75 ani 76-85 ani 
Grav 300 437 462 
Accentuat 671 674 333 
Mediu 343 241 60 
Total 1314 1352 855 

In anul 2007, majoritatea varstnicilor au suferit de:afectiuni respiratorii – 26,8%, afectiuni 
cardiovasculare – 18.9%, tumori maligne -2.1%, tulburari mentale -1.5%, iar pe primul loc in privinta 
cauzelor de deces s-au situat bolile circulator urmat de tumorile maligne si bolile aparatului respirator. 

Starea de sanatate a varstnicilor este precara si datorita situatiei lor materiale, foamei pe care o 
indura in ultimele saptamani ale primirii pensiei. 

De apreciat este initiativa Episcopiei Dunarii de Jos care a infiintat microcantine sociale, acestea 
functionand pe langa bisericile din principalele cartiere ale municipiului Galati, unde multi varstnici 
(mai ales cei din strada) servesc o masa calda.  

 
Servicii sociale: 
Gama serviciilor sociale de care beneficiaza persoanele varstnice este inegal raspandita si 

concentrata la nivelul municipiului Galati, este redusa si nu acopera in totalitate nevoile individuale si 
globale ale acestora. In general serviciile sunt oferite in mod separat si nu integrate intr-un pachet de 
servicii complementare. Furnizarea acestora se face in momentul actual in mod fragmentar si 
inconsecvent datorita fluctuatiei surselor de finantare si resurselor umane insuficiente. In prezent nu au 
fost elaborate standarde de calitate privind acordarea serviciilor sociale pentru varstnici. 

Furnizorii de servicii sociale (in special cei care ofera servicii de ingrijire la domiciliu) nu 
beneficiaza de suport financiar corespunzator din partea autoritatii locale sau a statului datorita faptului 
ca la nivel local fondurile alocate asistentei  sociale sunt insuficiente, iar subventia de la bugetul de stat 
este acordata doar ONG-urilor care au beneficiari din afara judetului (conform Legii 34/1998). De 
asemenea familia care are in intretinere persoane varstnice dependente socio-medical nu beneficiaza de 
sprijin din partea autoritatii locale si a statului desi Legea 17/2000 prevede la art. 13(2) ca „ sotul si 
rudele care au in intretinere o persoana varstnica dependenta pot beneficia  de program lunar redus de 
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lucru, de o jumatate de norma, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealalta jumatate de norma din 
bugetul local, corespunzator salariului brut lunar al asistentului social debutant cu pregatire medie. 

 Timp cat sotul si rudele au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in 
munca, timp lucrat cu norma intreaga”. Aceasta situatie se datoreaza in primul rand lipsei fondurilor 
prevazute la bugetele consiliilor locale pentru plata acestor drepturi. 

 
Definirea problemei 
 

Principala problema o constituie lipsa unei institutii publice specializate care sa se ocupe in 
mod direct de asistenta sociala acordata persoanelor varstnice precum si de date privind aceste 
persoane. 

 O alta problema identificata la nivelul municipiului si a judetului este aceea ca oferta de servicii 
sociale comunitare nu raspunde in totalitate nevoilor individuale s globale ale persoanelor varstnice, 
este insuficienta (acopera in foarte mica masura solicitarile actuale de  servicii sociale) si inegal 
raspandita in mediul urban fiind concentrata la nivelul municipiilor Galati si Tecuci, iar in mediul rural, 
este aproape absenta. Numarul solicitarilor de servicii sociale comunitare este tot mai ridicat datorita 
cresterii constante a numarului de persoane varstnice, a polipatologiei specifice varstei a III a., si a 
cresterii longevitatii care favorizeaza aparitia de noi situatii de risc. 

Resursele materiale inesuficiente pentru asistenta sociala de la nivel local duc la imposibilitatea 
sprijinului furnizorilor de servicii sociale/comunitare dar si a grupurilor informale (familie, vecini, 
prieteni, voluntari) care pot asigura servicii de ingrujiri la domiciliu. 

Actele normative cu referire la protectia sociala a persoanelor varstnice prezinta lacune, carente 
legislative si prevederi care nu s-au putut aplica datorita lipsei fondurilor locale ( de exp. Legea 
17/2000, posibilitati limitate de finantare a ONG-urilor conform Legii 34/1998, lipsa standardelor de 
elaborate, modul de calculare a pensiilor conform Legii 19/2001). Acestea conduc atat la servicii ce nu 
pot fi cuantificate calitativ cat si la limitarea posibilitatilor de a raspunde la nevoile reale ale 
beneficiarilor. 

O alta problema este procesul constant de imbatranire a populatiei din mediul rural datorat migratiei 
populatiei tinere catre centrele cu o economie mai dezvoltata, populatia varstnica tinzand astfel sa 
devina preponderenta 

CONCLUZII: 
 
Starea de fapt in care traiesc varstnicii din municipiul Galati este de saracie, neliniste, de frustrare 

generala, de nesiguranta, de teama etc. 
In perioada 2004-2007 s-a inregistrat o decadere accentuata a nivelului de viata la peste 84 % dintre 

persoanele varstnice. 
Lipsa locuintei proprii, presiunea exercitata de membrii de familie asupra venitului varstnicului, 

degradarea relatiilor intrafamiliale determina un numar mare de cereri de institutionalizare. 
Nivelul de informare al persoanelor varstnice a acazut foarte mult, majoritaea dintre ei au renuntat 

si la presa scrisa (au de ales intre a-si cumpara un ziar sau o paine). 
Nu exista personal specializat de ingrijire a varstnicilor. 
Accesul la serviciile de asistenta este inegal, in special din punct de vedere geografic: rural/urban. 
Migrarea economica este in crestere si magnitudinea riscului privitor la ingrijirile viitoare acordate 

varstnicilor necesita suport. 
Este necesara imbunatatirea si diversificarea extinderii serviciilor sociale    
 comunitare destinate varstnicilor, atat a celor de tip intermediar, alternativ,  
 cat s a celor de ingrijire la domiciliu deorece in acest mod se poate raspunde   
 cerintelor persoanelor in varsta de a ramane in cadrul comunitatii si de a  
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primi ajutor si ingrijire socio-medicala in propria locuinta. 
Se evidentiaza nevoia de resurse umane, financiare si materiale suplimentare, cele angajate in acest 

moment in asistenta socala a persoanelor varstnice fiind insuficiente pentru a putea raspunde in mod 
eficient solicitarilor existene. 

Posibilitatile de sustinere financiara ale furnizorilor de servicii sociale pentru varstnici sunt limitate 
la ora actuala atat de prevederile legislative (Legea 34/1998) cat si de imposibilitatea aplicarii acestora 
in practica (Legii 17/2000). 

 
PROPUNERI: 
Organizarea unei Agentii – retele de servicii sociale de ajutor al batranilor la domiciliu, care sa 

permita independenta de zi cu zi (servicii de informare, consultanta, transport la cerere, aprovozionare, 
ingrijiri comunitare, hot-line si interventii de urgenta, teleasistenta pentru cei cu cei cu nevoi speciale 
etc.). 

Infiintarea de “Cantine sociale” in principalele cartiere ale municipiului Galati cu servire loco sau 
preluare-expediere a unei mese calde/zi, cu facilitati la preturi corelate cu veniturile batranilor 
defavorizati. 

Infiintarea unor “Gradinite de batrani-cluburi” in cartierele principale ale municipiului in vederea 
oferirii de programe care urmaresc reducerea si prevenirea izolarii sociale, mentinerea relatiilor de 
familie degrevand pe cei care muncesc. 

Reducerea taxelor si impozitelor, facilitati fiscale pentru batranii cu venituri sub salariul minim brut 
pe economie. 

Organizarea de plasament familial a varstnicilor aflati in situatia de dependenta socio-medicala de 
catre Consiliul Local Galati, in baza art. 13 din Legea nr 17/2000. 

Initierea de catre Consiliul Local Galati a unor programe care sa atraga si sa valorifice cunostintele 
din diverse domenii incorporate in persoanele in varsta, mai ales la cei care au avut o activitate 
prestigioasa si care sunt inca in stare de a face ceva util. 

Modificarea Legii 34/1998 in vederea crearii cadrului legal pentru sustinerea financiara a ONG-
urilor furniyoare de servicii de ingrijire la domiciliu si in structuri alternative. 

Modificarea Legii nr. 17/2000 in sensul definirii in mod clar a tipului de servicii (acestea sa fie 
integrate socio-medical), modului de organizare, furnizorii, resurse umane si redefinirea varstei 
personelor care pot beneficia de asistenta sociala ca persoane varstnice. 

Elaborarea si aprobarea de standarde de calitate cu privire la cuantificarea calitativa a serviciilor 
sociale acordate persoanelor varstnice. 

Dezvoltarea de programe de informare, atat cu scopul cu care se confrunta aceasta categorie de 
populatie, cat si cu scopul de a oferi un feed-back in raport cu modul in care se aplica anumite legi. 

Elaborarea si implementarea de catre Centrul Cultural “Dunarea de Jos” a unor programe vizand 
comunicarea integritatii. 

Dezvoltarea de programe care sa implice mai mult varstnicii si care sa-i transforme intr-o 
componenta activa a societatii, nu in beneficiari pasivi ai unor servicii. 

Efectuarea de cercetari pentru a identifica la nivel judetean nevoile specifice ale varstnicilor si 
prioritatile legate de ingrijirea acestora. 

Identificarea resurselor adecvate pe baza rezultatelor cercetarilor. 
Reevaluarea serviciilor existente si recomandari. 
Luarea in considerare a celor mai bune mijloace de acordare a serviciilor alternative-cum ar fi 

“masa la domiciliu”. 
Infiintarea unei retele judetene de servicii de ingrijire la domiciliu. 
Planificarea de noi servicii rezidentiale conform rezultatelor cercetarilor. 
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Intarirea parteneriatului si acordurilor cu privire la servicii dintre sectorul public si societatea civila 
/ ONG-uri. 

Dezvoltarea unui program de pregatire continua a personalului implicat in acordarea de asistenta 
sociala a varstnicilor. 

Ca o concluzie generala, starea reala in care traiesc varstnicii in ziua de astazi este de saracie, 
degradare fizica si psihica si pentru a atenua aceasta stare este necesara concentrarea eforturilor tuturor 
factorilor cu raspunderi prin legi si raspunderi morale de a intreprinde initiative, actiuni si activitati de 
sprijin material si moral al varstnicilor.  

 
4.3.3    Prioritatea persoane cu handicap 
 
Strategia judetului Galati in ceea ce priveste  asistenta speciala a persoanelor cu handicap, trebuie sa 

reprezinte un model de implicare a autoritatilor administratiei  publice locale si judetene in 
problematica persoanelor cu handicap. 

 Strategia trebuie sa promoveze initiative legate de integrarea sociala, profesionala si culturala a 
persoanelor cu nevoi speciale, aplicarea reglementarilor din domeniul protectiei speciale a persoanelor 
cu handicap. 

Principii de actiune: 
egalitatea de sanse; 
viata independenta; 
respectarea drepturilor cetatenesti; 
participarea deplina a persoanelor cu dizabilitati la viata in comunitatile in care traiesc; 
angajamentul de a-i implica pe toti partenerii sociali, inclusiv persoanele cu dizabilitati; 
trecerea de la perceptia medicala la cea sociala. 
 
Situatia persoanelor cu handicap din mun. Galati, aflate in evidente DGASPC  al Judetului Galati se 

prezinta astfel: 

 
Numarul persoanelor cu handicap adulte, angajate,  pe tip si grad de handindicap 
 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat SIDA/HIV
Boli 
rare Surdocecitate total 

Gr.I 6 5 0 25 0 0 0 3 0 0 39 
Gr.II 47 54 2 13 2 2 5 2 0 79 206 
Gr.III 52 46 3 9 6 1 6 1 0 2 126 
Gr.IV 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 
general 105 106 5 47 8 3 11 6 0 81 372 

Fizic Somatic Auditiv Vizual Mental Psihic Asociat SIDA/HIV
Boli 
rare Surdocecitate total 

Gr.I 739 174 0 839 572 39 227 159 1 0 2750
Gr.II 1103 970 32 455 814 225 385 33 1 407 4425
Gr.III 538 569 20 133 168 31 113 2 0 7 1581
Gr.IV 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 
Total 
general 2380 1716 52 1428 1554 295 725 194 2 414 8760
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Obiectivele Strategieipentru Persoane Cu Handicap 2008-2011 
 

Obiectivele strategiei Program/proiect Perioada Persoana responsabilă Surse finanţare 
1. Dezvoltarea serviciilor 
sociale comunitare pentru 
tinerii cu handicap grav 
proveniţi din centrele de 
plasament 

Înfiinţare centru 
tineri  
Înfiinţare case 
sociale 

2008-
2009 

DGASPC - DAPA –
consilier 
Consiliul Judeţului 
Galaţi, Primăria mun. 
Galaţi, Primăria mun. 
Tecuci 

Buget Consiliul 
Judeţean Galaţi
Proiecte de 
finantare externa 

2. Dezvoltarea şi
profesionalizarea reţelelor de 
asistenţi personali profesionisti 
şi de asistenţi sociali 
specializaţi în asistenţa
persoanei cu handicap 

Cursuri de 
specializare 

2008-
2010 

O.N.G.- uri 
DGASPC - DAPA, 
Consiliul Judeţului 
Galaţi,  

O.N.G.- uri 
DGASPC 

3. Dezvoltarea unui sistem 
eficient de orientare 
profesională, formare şi
angajare în muncă a
persoanelor cu handicap, 
promovarea accesului 
persoanelor cu handicap la 
servicii sociale nespecifice 
educaţie, servicii de asistenţă 
medicală şi preventivă

Cursuri de 
specializare, 
Consiliere si 
informare 

2008-
2011 

A.J.O.F.M., O.N.G.- 
uri. , DGASPC - 
DAPA 

Ministerului 
Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse, 
A.J.O.F.M. 
 O.N.G.- uri. 

4. Încurajarea dezvoltării şi
susţinerea unităţilor protejate  

Înfiinţarea 
unităţii protejate 
Consiliere si 
informare 

2008 DGASPC - DAPA, 
O.N.G.- uri 

Ministerului 
Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse, 
O.N.G.- uri 

5. Dezvoltarea şi
implementarea unui sistem 
naţional de monitorizare al 
sistemului de protecţie a 
persoanelor cu handicap 

Infintarea unei 
baze de date la 
nivel national 
comuna tuturor 
judetelor. 

2008 -
2009 

DGASPC - DAPA, 
Autoritatea Naţională
pentru Persoanele cu 
Handicap, 

Autoritatea 
Naţională pentru 
Persoanele cu 
Handicap, 
DGASPC 

6. Formarea/perfecţionarea 
personalului care lucrează în 
sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap 

Formare 
personal 
specializat  

2008-
2009 

O.N.G.- uri, Institutul 
Naţional de 
Administraţie, 
A.N.P.H. 
 

DGASPC, 

7. Uniformizarea  legislaţiei 
romanesti la normele europene 
cu privire privitoare la 
accesibilizarea mediului fizic 
pentru persoana cu handicap si 
monitorizarea implementării 
acestor norme 

Accesibilizarea 
mediului o 
prioritate 

2008-
2011 

DGASPC - DAPA,  
Primăria mun. Galaţi, 
Primăria mun. Tecuci, 
Inspectia Sociala 
Regionala, 
 

Inspectia Sociala 
Regionala, 
Primăria mun. 
Galaţi, Primăria 
mun. Tecuci 
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8. Dezvoltarea unui set de 
măsuri şi mecanisme care să
facă posibilă egalizarea 
şanselor pentru combaterea 
discriminării şi a excluziunii 
sociale a persoanelor cu 
handicap 

Continuarea 
proiectului „ 
Egali în şanse” 

2008-
2010 

DGASPC - DAPA,  
Primăria mun. Galaţi, 
Primăria mun. Tecuci 
Consiliul Judeţului 
Galaţi, 

Consiliul Judeţului 
Galaţi DGASPC,  
Primăria mun. 
Galaţi, Primăria 
mun. Tecuci 
,

9. Elaborare de programe de 
conştientizare a nevoilor 
specifice ale persoanelor cu 
handicap, a riscurilor pentru 
întreaga comunitate ale 
neadaptarii acestora şi de 
creştere a solidarităţii sociale cu 
aceste categorii de persoane 

Campanie de 
consiliere si 
informare la 
nivel judetean 

2008 DGASPC - DAPA,  
Primăria mun. Galaţi, 
Primăria mun. Tecuci 
Consiliul Judeţului 
Galaţi, O.N.G.-uri 

DGASPC,  
Primăria mun. 
Galaţi, Primăria 
mun. Tecuci 
Consiliul Judeţului 
Galaţi, O.N.G.-uri 

10. Continuarea activităţii de 
susţinere a organizaţiilor 
neguvernamentale în procesul 
de protecţie activă a persoanei 
cu handicap.  
 

Exemplu de 
bună practică

2008-
2011 

DGASPC - DAPA,  
Primăria mun. Galaţi, 
Primăria mun. Tecuci 
Consiliul Judeţului 
Galaţi, O.N.G.-uri 

Consiliul Judeţului 
Galaţi, DGASPC,  
Primăria mun. 
Galaţi, Primăria 
mun. Tecuci, 
O.N.G.-uri 

In vederea schimbarii perceptiei si atitudinii societatii fata de persoana cu handicap se impun trei 
abordari simple si legate de contextul nostru cultural: educand oamenii sa inteleaga ca persoanele cu 
handicap au mai multe asemanari cu celelalte persoane decat deosebiri, ajutand constructiv ca 
persoanele cu handicap sa depaseasca obstacolele integrarii, serviciile comunitare existente sau viitoare 
de educatie, sanatate, asistenta sociala, de cult, juridice, culturale si sportive sa se adreseze si sa accepte 
persoanele cu handicap ca pe oricare alte persoane, cetateni cu aceleasi drepturi. 

 
V.    Obiective generale şi operaţionale 

 
Crearea unui sistem unitar de Asistenţa Socială
Obiective 2008-2011 
 
- Organizarea D.G.A.S.P.C. pe structuri corespunzatoare conform legislatiei; 
- Crearea unei baze de date la nivelul D.G.A.S.P.C. pe categorii de beneficiari din intregul judet, 

pana la finele anului 2008 in sistem de retea internet; 
- Organizarea unitara a furnizarii serviciilor sociale pana in anul 2011; 
- Stabilirea pana la finele anului 2008 de standarde de calitate privind acordarea serviciilor, de 

comun acord cu toti factorii implicati si propunerea spre aprobare prin act normativ la nivel national; 
- Asigurarea serviciilor sociale pentru beneficiari prin initierea unor parteneriate de tip public-

public si public –privat si contractarea unor servicii sociale de catre D.G.A.S.P.C. cu furnizori privati 
acreditati de servicii. 

 

Prioritatea: Tineri, familii, persoane singure, persoane aflate in nevoie. 
Obiective 2008-2011 
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1. Sporirea participarii tinerilor la viata economica. 
 
Actiunea 1:  Dezvoltarea de programe de informare si consiliere profesionala pentru tineri. 
Actiunea 2: Promovarea de politici nediscriminatorii cu privire la ocuparea unui loc de munca de 

catre tinerele femei, cu prioritate de catre tinerele mame.  
Actiunea 3: Asigurarea conditiilor necesare recalificarii si reconversiei profesionale a tinerilor aflati 

temporar in afara pietei muncii. 
Actiunea 4: Modificarea si completarea legislatiei actuale cu privire la angajarea tinerilor 

absolventi. Stimularea angajarii tinerilor. 
 
2. Cresterea participarii sociale a tinerilor. 
 
Actiunea 1: Infiintarea si derularea de servicii sociale comunitare in domeniul violentei familiale in 

municipiul Galati. 
Actiunea 2: Cresterea nivelului de constientizare a comunitatii si de acceptare a respectarii 

drepturilor omului. 
Actiunea 3: Prevenirea fenomenului de violenta in familie in scopul preintampinarii riscului de a fi 

marginalizati social, economic sau politic in procesul de tranzitie.   
Actiunea 4: Dezvoltarea in continuare a parteneriatului cu ONG-urile si cu celelalte institutii care 

pot sprijini familiile, persoanele singur, persoanele aflate in   nevoie. 
Actiunea 5: Armonizarea cadrului legislativ –in scopul cresterii sigurantei si increderii in sine a 

persoanelor singure si a persoanelor aflate in nevoie. 
 
3.  Atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizarea si excluderea sociala a 

tinerilor. 
 
Actiunea 1: Construirea de locuinte sociale pentru tineri, inclusiv pentru tinerii din institutii si 

pentru familiile tinere cu venituri reduse. 
Actiunea 2: Acces gratuit la mijloacele de planificare familiala. 
Actiunea 3: Promovarea programelor de preventie a consumului de alcool, tutun, droguri. 
Actiunea 4: Finantarea de proiecte pentru grupuri de tineri defavorizate, tineri proveniti din 

institutii, tineri cu dizabilitati. 
 
Cresterea participarii scolare, mai ales la nivelul secundar si post-secundar 
Reducerea fenomenului de marginalizare a victimelor violentei in familii: 
 
Actiunea 1: Incurajarea participarii mamelor la viata sociala, culturala si economica  a comunitatii 

prin reevaluarea posibilitatilor proprii, a competentelor si capacitatii individuale; 
Actiunea 2: Reducerea conflictelor intrafamiliale ca urmare a insusirii de catre mame, copii si de 

catre familie a mecanismelor de evitare, aplanare si de mediere a conflictelor; 
Actiunea 3: Schimbarea atitudinii si responsabilizarea membrilor comunitatii si autoritatilor privind 

conditia familiei in societate; 
Actiunea 4: Reducerea fenomenului de marginalizare a victimelor violentei in familii; 
Actiunea 5: Cresterea gradului de cunoastere a drepturilor si libertatilor personale de aparare si 

protejare a persoanelor singure si a celor aflate in nevoie prin redobandirea increderii in fortele proprii 
si a sperantei ca: 

- va fi tratat corespunzator, 
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- poate fi respectat, 
- nu este judecat, 
- poate sa-si exprime sentmentele, 
- poate face propriile sale alegeri si decizii (poate decide singur pentru sine) 
- are dreptul la un nivel de trai corespunzator, 
- dreptul la conditii de existenta care sa-i asigure securitatea si echilibrul  material, psihic, fizic, 

medical si material. 
 

Prioritatea persoane vârstnice 
Obiective: 2008-2011 
 
1. Cresterea procentului numarului de beneficiari de servicii sociale comunitare. 
 
Actiunea 1 : Infintarea unui adapost pentru batranii starzii pana in 2011. 
Actiunea 2: Infiintarea a 2 Centre de Zi cu o capacitate de 30 de locuri, fiecare pana la finele anului 

2008, centre care sa ofere servicii de consiliere, terapie ocupationala, in municipiul Galati 
Actiunea 3: Asigurarea mesei calde la domiciliu pentru un numar de 200 de beneficiari din 

municipiul Galati, ca serviciu oferit de cele 2 ONG-uri care au ca domeniu de activitate protectia 
persoanelor varstnice, pana la finele anului 2009.  

Actiunea 4: Extinderea serviciilor de ingrijire la domiciliu oferite de cele 2 ONG-uri in municipiul 
Galati la un numar total de 1.000 noi beneficiari, pana la finele anului 2011. 

 
2. Realizarea in zonele aferente departamentelor deconcentrate ale D.G.A.S.P.C. de campanii 

anuale de informare si consiliere privind integrarea sociala a persoanelor varstnice. 
 
Actiunea 1: organizarea de campanii de informare pentru sensibilizarea opiniei publice fata de 

problematica persoanelor varstnice, pana la finele anului 2011. 
Actiunea 2: realizarea de campanii informative in randul comunitatilor rrome privind drepturile si 

oportunitatile oferite persoanelor varstnice si a modului in care pot beneficia de acestea, pana la finele 
anului 2011. 

 
3. Realizarea pana la sfarsitul anului 2008 de actiuni de promovare a unor propuneri de 

schimbari legislative cu aplicabilitate la nivel local, in domeniul protectiei persoanelor varstnice 
 
Actiunea 1: Modificarea Legii 17/2000, in sensul definirii clare a tipurilor de servicii, modului de 

organizare, furnizorilor, resurselor umane si redefinirea varstei persoanelor care pot beneficia de 
asistenta sociala ca personae varstnice. 

Actiunea 2: Elaborarea si aprobarea de standarde de calitate privind serviciile sociale acordate 
persoanelor varstnice, 

 
Prioritatea persoane cu handicap 
 

1. Dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru tinerii cu handicap grav proveniţi din centrele 
de plasament 

Infiintarea de servicii alternative de tip rezidential si nerezidential in functiile de nevoile 
identificate 

Campanii de informare si sensibilizare a comunitatii pentru a pregati schimbarea 
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2. Dezvoltarea şi profesionalizarea reţelelor de asistenţi personali profesionisti şi de asistenţi
sociali specializaţi în asistenţa persoanei cu handicap 

3. Dezvoltarea unui sistem eficient de orientare profesională, formare şi angajare în muncă a
persoanelor cu handicap, promovarea accesului persoanelor cu handicap la servicii sociale nespecifice 
educaţie, servicii de asistenţă medicală şi preventivă

4. Încurajarea dezvoltării şi susţinerea unităţilor protejate  
5. Dezvoltarea şi implementarea unui sistem naţional de monitorizare al sistemului de protecţie a 

persoanelor cu handicap 
6. Formarea/perfecţionarea personalului care lucrează în sistemul de protecţie a persoanelor cu 

handicap 
7. Uniformizarea  legislaţiei romanesti la normele europene cu privire privitoare la accesibilizarea 

mediului fizic pentru persoana cu handicap si monitorizarea implementării acestor norme 
8. Dezvoltarea unui set de măsuri şi mecanisme care să facă posibilă egalizarea şanselor pentru 

combaterea discriminării şi a excluziunii sociale a persoanelor cu handicap 
Definitivarea  materialelor informative   
Mediatizarea  prin mijloace de informare in masa a drepturilor persoanelor cu handicap 
Organizarea de mese rotunde, intalniri  de lucru pentru sensibilizarea si informarea opiniei publice 
Emisiuni radio - TV care promoveaza drepturile persoanelor cu handicap 
9. Elaborare de programe de conştientizare a nevoilor specifice ale persoanelor cu handicap, a 

riscurilor pentru întreaga comunitate ale neadaptarii acestora şi de creştere a solidarităţii sociale cu 
aceste categorii de persoane 

Campanii de informare si sensibilizare a comunitatii pentru a pregati schimbarea 
Realizarea unor proiecte in parteneriat intre sectorul public si privat 
 
10. Continuarea activităţii de susţinere a organizaţiilor neguvernamentale în procesul de protecţie 

activă a persoanei cu handicap.  
Infintarea a doua tip respiro pentru persoane cu handicap sever si pentru persoane cu handicap tip 

Alzheimer 
 

VI. Planul pentru implementare 
 

Un sistem modern de asistenta sociala are nevoie de un sistem care sa fie capabil sa depaseasca 
barierele profesionale, organizationale si culturale pentru a promova incluziunea sociala si a planifica 
furnizarea de servicii in mod echitabil.Va fi nevoie de mult timp pentru a se rezolva problemele 
excluziunii sociale si saraciei, dar procesul de schimbare trebuie sa inceapa acum si sa se desfosoare 
intr-un cadru de lucru in comun al organizatiilor publice si neguvernamentale. 

Structura operationala propusa pentru incorporarea scopurilor si obiectivelor intr-o structura 
generala la nivel de judet este menita sa asigure nu numai imbunatatirea colaborarii dintre administratia 
publica locala si institutiile deconcentrate, dar si sa se asigure de crearea unor servicii generale care 
raspund la nevoi, care tin cont de persoana, familie si comunitate.  

Institutia isi propune sa imbine ideile si practica pentru a obtine valori ce pot fi implementate astfel 
incat sa rezulte mai buna folosire a resurselor existente. Valorificarea resurselor se face in mod eficient 
tinand cont ca acestea sunt epuizabile. Incorporarea scopurilor si obiectivele de servicii intr-o structura 
operationala la nivel de judet are menirea de a asigura imbunatatirea colaborarii dintre administratia 
publica locala si institutiile deconcentrate. 
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Crearea serviciilor pentru a raspunde nevoilor din ce in ce mai diversificate care pleaca de la 
“celula de baza” – persoana si se extinde catre familie si implicit comunitate.  

Cadrul legislativ in vigoare ne permite sa schitam o noua structura pentru a depasi carentele 
sistemului actual. 

DGASPC are rol de reprezentare şi colaborare cu alte instituţii în cadrul sistemului de asistenţă 
socială din judeţul Galati, dar şi pe plan naţional.  

Colaborarea permanentă cu Directia de Munca si Incluziune Sociala, instituţie unică furnizoare de 
prestaţii sociale pentru a asigura eficienţa aplicării sistemului de asistenţă socială.

De asemenea această colaborare presupune menţinerea unui schimb de informaţii constant privind 
beneficiarii. Directia de Munca si Protectie Sociala are şi rolul de acreditare a furnizorilor şi control al 
calităţii serviciilor  oferite. 

DGASPC va avea relatii de colaborare şi cu instituţii publice descentralizate (IŞJ, ASP, AJOFM). 
DGASPC va trebui să se implice activ în structurile judeţene care pot afecta prin decizia lor structura 
unitară şi echitabilă a sistemului de asistenţă socială. De asemenea va menţine o relaţie permanentă cu 
IŞJ, ASP, AJOFM, Casa de Pensii, IJP, Comandamentul Judeţean de Jandarmi şi Politia Comunitara, 
precum şi alte instituţii publice ce pot fi înfiinţate şi care au tangenţă cu sectorul social. 

 Această relaţie trebuie să fie una de informare reciprocă pro-activă privind sectorul dar şi o relaţie 
de colaborare pentru rezolvarea unor problematici sociale existente cât şi a celor ce tind să apară
(prevenire).  

DGASPC se va implica alături de alte instituţii publice şi private în diverse campanii publice cu 
scop de prevenire sau de combatere a excluziunii sociale. DGASPC va încheia protocoale-cadru de 
colaborare inter-instituţională pentru furnizarea de servicii sociale in cadrul unor proiecte/programe 
comune.  

Interactiunea dintre institutiile administratiei si angajatii acesteia 
În calitate de angajator, DGASPC îsi va putea îmbunatati eficienta managementului intern, va putea 

reduce costurile administrative si va putea determina aparitia unei noi culturi “e-government” prin 
utilizarea mijloacelor electronice în comunicarea  pe care o are cu angajatii sai.  

Fiecare angajat va putea accesa informatii despre fisa postului sau, conditiile aferente, precum si 
posibilitatile de dezvoltare a carierei. Prin intermediul acestei componente se va realiza si instruirea 
continua, în format electronic, a angajatilor din institutiile DGASPC.  

Micro-managementul 
În centrul sistemului de asistenţă socială judeţean este beneficiarul. Aceasta înseamnă că serviciile 

sociale sunt acordate în funcţie de nevoile individuale şi globale ale persoanei. Noul sistem foloseşte 
managementul de caz ca instrument principal pentru furnizarea de servicii sociale echitabile 
direcţionate pe nevoile beneficiarului. 

Managementul de caz presupune alocarea resurselor în raport cu nevoile persoanei într-un mod 
eficient pentru ambele părţi: rezultatele pozitive pentru persoanele asistate şi cost scăzut pentru servicii. 

 
VII. Resurse 
 
Acest capitol prezinta ipotezele pentru evaluarea resurselor necesare implementarii strategiei. 
Sistemul de asistenta sociala functioneaza pe baza utilizarii de resurse umane si financiare 

importante. Acestea din urma sunt necesare acoperirii costurilor de investitii si costurilor operationale 
anuale. In urma incheierii parteneriatelor si in functie de resursele financiare ce pot fi mobilizate si 
utilizate in mod eficient, va fi posibila furnizarea si dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala in 
urmatorii ani in judetul Galati. 
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Rata medie anuala de crestere a cheltuielilor operationale determinate de dezvoltarea noilor 
servicii, in perioada 2004-2010, a crescut ceea ce este un efort deosebit ce trebuie sustinut de 
autoritatile judetene si locale.   

 Efortul investitutional total pe intreaga perioada 2004-2010 a fost acoperit intr-o anumita 
masura din granturi externe, programe ale Uniunii Europene. 

 In 2010 costurile determinate de noile servicii sociale dezvoltate in orizontul de timp al 
strategiei, vor reprezenta un segment insemnat din totalul cheltuielilor operationale. 

In vederea crearii Societatii Informationale si conectarii României la fluxurile informationale 
mondiale pentru integrarea în societatea globala, s-au stabilit urmatoarele obiective strategice 
prioritare: 

 Trecerea la Societatea Informationala  
Societatea Informationala reprezinta o noua etapa a civilizatiei umane, un nou mod de viata, 

calitativ superior, care implica folosirea intensiva a informatiei în toate sferele activitatii si existentei 
umane, cu un impact economic si social semnificativ.  

Suportul tehnologic al noii societati consta în trei sectoare de activitate: tehnologia informatiei, 
tehnologia comunicatiilor si productia de continut (informational), sectoare din ce în ce mai 
convergente. 

In cadrul acestui obiectiv programele sau planurile de actiune în care Sistemul de Asistenta Sociala 
din România este angrenat sau la care urmeaza sa adere si care se constituie în premise ale integrarii 
europene a României sunt numeroase: 

- Accelerarea implementarii structurilor de baza ale Societatii Informatice; 
- Accelerarea furnizarii accesibile a serviciilor de comunicatii pentru toti   cetatenii; 
- Transpunerea si implementarea aquis-ului comunitar relevant pentru Societatea Informationala; 
- Internet  sigur si rapid: 
- Acces ieftin si rapid la Internet 
- Internet rapid pentru cercetatorii din domeniul asistentei sociale 
- Retele securizate in cadrul sistemului. 
 

VIII. Masurarea performantelor 
 
Unul din principiile de bază al acestei Strategii este în legătură cu planificarea şi funcţionarea 

serviciilor sociale în funcţie de datele concrete legate de nevoia socială. Un punct central al acestei 
abordări este un sistem robust şi transparent de monitorizare şi evaluare atât cu organizaţiile furnizoare 
de servicii cât şi cu un element de monitorizare a unei reprezentări deconcentrate în teritoriu a 
Guvernului României. Acest capitolul caută să evidenţieze principiile şi forma unui astfel de sistem de 
management de calitate. 

Pentru a avea o imagine completă şi complexă asupra modului în care strategia de asistenţă socială
a judeţului Galati 2008-2011 îşi atinge obiectivele propuse în sensul de a crea şi dezvolta un sistem de 
servicii sociale eficient şi eficace, se impune ca toate activităţile implicate de acest proces să fie 
monitorizate şi evaluate constant şi obiectiv. 

Monitorizarea şi evaluarea implementării se va face la nivelul fiecărei instituţii publice sau private 
responsabile folosind un sistem unic bazat pe indicatori cantitativi şi calitativi. 

 Calitatea, corectitudinea, eficienţa şi eficacitatea masurilor aplicate vor reflecta modul în 
care obiectivele propuse prin strategie sunt puse în practică. În acest sens vor fi analizate: satisfacerea 
beneficiarului, serviciile, resursele umane şi financiare necesare, standardele de performanţă şi calitate, 
funcţionarea sistemului. 
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Evaluarea strategiei trebuie să se facă din perspectiva multipla, după criterii şi stadii multiple. În 
acest sens este necesar să se efectueze: 

Evaluarea continuă (autoevaluare) - se realizează la nivelul fiecărei instituţii implicate în procesul 
de implementare a strategiei pentru identificarea rapidă şi la timp a unor posibile riscuri; 

Evaluarea pe termen mediu – se realizează după parcurgerea fiecărui stadiu al strategiei pentru 
operarea eventualelor corecturi. Aceasta se efectuează atât la 

nivelul fiecărei instituţii implicate în procesul de implementare a strategiei cât şi de Directia de 
Munca si Incluziune Sociala Galati; 

Evaluarea finală – presupune participarea tuturor instituţiilor implicate în derularea strategiei şi
urmăreşte cât anume din obiectivele propuse şi-au găsit rezolvarea. 

Evaluarea ulterioară – activitatea planificată pentru a descoperi efectele pe termen lung ale 
strategiei şi sustenabilitatea efectelor sale pozitive. 

Obiectul de activitate al acestei echipe îl constituie obţinerea imaginii de ansamblu la nivel judeţean 
asupra modului de atingere a obiectivelor strategiei în fiecare dintre etapele procesului de implementare 
şi evaluarea rezultatelor obţinute. 

Activitatea echipei se va concretiza în rapoarte asupra rezultatelor procesului de monitorizare şi
evaluare (a căror frecvenţă urmează să fie stabilită) care vor fundamenta planuri de măsuri care vor fi 
transmise atât autorităţilor naţionale cât şi instituţiilor cheie implicate. 

 
IX.     Procesul de consultare 
 
Fiecare persoană are acces la informaţia legată de drepturile sale fundamentale şi de asistenţă 

socială stabilită prin lege, şi în acelaşi timp posibilitatea de a contesta decizia de a fi inclusă într-un 
serviciu social. Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi să participe în procesul de planificare 
şi furnizare a serviciilor sociale pentru comunitate. 

Aşadar, etapa de concepere a planului operational a început de la unul dintre cele mai importante 
principii ale planului operational al Judeţului Galati, 2005-2008-2011, şi anume Principiul 
Transparenţei şi Participării în furnizării serviciilor sociale: 

Prin asumarea acestei abordări, intenţia şi convingerea noastră a fost să stabilim o practică a
consultării precum şi modalităţi de consultare a cetăţenilor, organizaţiilor şi grupurilor pe parcursul 
Strategiei, prezintă metodologia de consultare aplicată şi dezbate procesul şi mecanismele de consultare 
ce vor fi folosite în viitor în timpul etapei de implementare. 

- Abordarea noastră în ce priveşte consultarea şi modul în care vom îmbunătăţi procesul de 
consultare în viitor. Modul în care au fost consultate următoarele instituţii: Consiliul Judeţean, 
Prefectura, Directia de Munca si Protectie Sociala, DGCP şi alte instituţii cheie, şi modul în care au fost 
implicaţi reprezentanţii lor în faza de redactare. 

- Modul în care intenţionăm să utilizăm consultarea în timpul etapelor de implementare, în urma 
aprobării Strategiei de către Consiliul Judeţean şi alte autorităţi naţionale competente. 

Abordarea noastră
Pentru lucrul la această strategie am dezvoltat o abordare colectivă în privinţa
procesului de consultare. Această abordare se bazează pe câteva principii cheie şi modele de bună

practică ce pot fi rezumate după cum urmează:
Fii pregătit pentru schimbare – Înainte de a începe consultarea şi implicarea cetăţenilor în 

activitatea noastră, este important să fim pregătiţi pentru schimbări în funcţie de opiniile şi vederile ce 
ne sunt împărtăşite de către grupurile interesate consultate. 

Foloseşte o abordare planificată – Deoarece consultarea eficace şi implicarea publicului necesită
planificare şi angajament, este important să ne fie clar de la început ce anume necesită consultare şi
implicarea altor oameni şi ce se face cu rezultatele şi descoperirile procesului de consultare. 
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Înţelege clar obiectivele şi scopul procesului de consultare – însemnând să înţelegem clar care este 
intenţia reală a procesului de consultare. Acest lucru ajută la conceperea celor mai adecvate şi eficiente 
modalităţi de consultare. 

Tine cont de diversitatea grupurilor ce urmează să fie consultate – atunci când avem de-a face cu 
grupuri interesate diferite, cum ar fi: opinia publică, grupurile comunitare, beneficiarii, organizaţiile 
partenere, societăţile comerciale şi autorităţile publice (Consiliul Judeţean, Directia de Munca si 
Protectie Sociala, ministere etc.) Grupurile diferite au nevoi şi interese diferite şi este important să luăm
în considerare interesele şi aşteptările lor. 

Abordează favorabil incluziunea - Şansele egale sunt una dintre valorile esenţiale, şi de aceea, 
includerea tuturor persoanelor şi grupurilor care ar putea avea un interes legitim în procesul de 
consultare este valoroasă, dacă de exemplu procesul implică grupuri greu de atins, care fie nu pot sau 
nu au tendinţa de a participa la exerciţii tip standard de consultare. 

Foloseşte o varietate de tehnici de consultare – în funcţie de circumstanţele diferite ce necesită
utilizarea adecvată a unui număr de metode diferite. 

Anunţă oamenii despre ce se va întâmpla – pentru a fi limpede pentru toţi la ce să se aştepte în 
cadrul consultării şi cum vor fi folosite şi concretizate punctele lor de vedere pentru a le maximaliza 
aşteptările. 

Persoanele consultate şi temele pentru consultare variază în funcţie de serviciile pe care Strategia 
intenţionează să le organizeze şi furnizeze. Aplicând această abordare, ne consultăm cu opinia publică,
autorităţile locale, ONG-urile, şcolile, poliţia şi direcţia de sănătate şi alte instituţii locale, regionale şi
naţionale.  

În plus ne consultăm cu beneficiarii şi alte persoane care beneficiază de serviciile curente. Am avut 
de asemenea discuţii faţă în faţă în timpul discuţiilor în grup şi a meselor rotunde, precum şi în alte 
ocazii, şi am implicat direct persoane care au contacte directe cu furnizorii şi utilizatorii de servicii. În 
plus, am implicat ONG-uri şi alte organizaţii la cursurile legate de conceperea Strategiei, planificarea 
strategică, procesul de decizionare, etc. 

Unele dintre consultările întreprinse au avut legătură cu chestiuni majore ce 
afectează întreaga ţară. În colaborare cu Poliţia Galati şi consiliile locale, am studiat percepţia 

cetăţenilor cu privire la criminalitate şi siguranţă comunitară în cadrul comunităţilor locale. 
 Rezultatul a fost folosite pentru a identifica nevoia potenţială pentru servicii pentru persoanele 

afectate de criminalitate, violenţă domestică etc. 
Am început de asemenea procese de consultare cu privire la schimbările de legislaţie propuse de la 

nivel local sau naţional, ca parte a procesului de redactare a sistemului unitar de servicii sociale în 
conformitate cu standardele şi modele de bună practică din UE. 

 
Analiza SWOT - Directia de Asistenta Sociala pentru Persoane Adulte 
 

Puncte tari Puncte slabe 
-mobilizare in timp util a personalului pentru 
indeplinirea sarcinilor de serviciu, 
-personal calificat (studii de specialitate si 
calificari in domeniu), 
-existenta unei baze de date complete care 
cuprinde toate persoanele cu handicap din judet, 
 

-lipsa unui sistem de formare continua a 
personalului, 
-resurse financiare reduse/fonduri insuficiente 
pentru dezvoltare, 
-dotarea insuficienta cantitativ si calitativ cu 
tehnica de calcul, 
 



HOTĂRÂREA Nr. ____ din _______________ 2009 
pag. nr.  

 
38

-sistem de procesare si raportare corecta a 
informatiilor cu privire la persoanele cu handicap, 
-respectarea unor proceduri prestabilite, 
-elaborarea de proiecte cu finantare interna si 
internationala, 
-experienta in incheierea de parteneriate, 
-capacitatea de adaptere la schimbare a 
personalului, 
-disponibilitatea personalului la efort suplimentar, 

-lipsa de coerenta si claritate a legislatiei, 
-rezolvarea partiala a nevoilor persoanelor aflate 
in dificultate, 
-fonduri insuficiente pentru dezvoltare,  
suprapunere/nedelimitare de competente cu alte 
institutii (consiliile locale privitor la unitatile 
publice de asistenta sociala) 

Oportunitati Amenintari 

-asistenta din partea expertilor romani si straini in 
domeniul politicilor sociale, 
-implementarea unor proiecte cu finantare interna 
si internationala 
-initierea unor parteneriate publice si private, 
-buna colaborare cu mas media, 
-disponobilitatea ONG-urilor ca parteneri in 
implementarea strategiei, 
-buna colaborare interinstitutionala,   
-deschidere si promovare a voluntariatului 

 
-uniformizarea legislatiei cu A.Q.-ul comunitar, 
-continuarea dificultatilor de comunicare cu unele 
primarii aflate in zone izolate, 
-legislatie in continua schimbare, 
 

Analiza potentialelor de dezvoltare (Puncte Tari, Puncte Slabe, Oportunitati, Amenintari) va da 
ocazia sa se idetifice totodata si masurile oportune pentru inlaturarea Punctelor Slabe. Trebuiesc 
elaborate criterii specifice de selectie / ierarhizare, prin aplicarea carora s-a realizat prioritizarea 
Punctelor Tari si a Punctelor Slabe.  
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PARTEA a II-a 
STRATEGIA JUDEŢEANĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA 

DREPTURILOR COPILULUI 
 ÎN PERIOADA 2009-2013 

 

Strategia judeţeană în domeniul protecţia şi promovarea drepturilor copilului, denumită în 
continuare Strategie, se desfăşoară pe perioada 2009-2013 datorită necesităţii cuprinderii întregii 
problematici a respectării drepturilor copilului în toate sectoarele societăţii. Implementarea Strategiei 
va avea loc în etape care se vor concretiza în planuri operaţionale anuale: 2009 - 2013. Planurile 
operaţionale vor fi întocmite la începutul fiecărei etape şi vor fi aprobate prin hotărâre de Consiliu 
Judeţean. 

 

Obiectivul general al strategiei 
Continuarea reformei în domeniul protecţiei copilului la un nivel superior prin trecerea de la 

abordarea de tip “protecţia copilului aflat în dificultate” la promovarea şi monitorizarea 
respectării drepturilor copilului; asigurarea exercitării efective a drepturilor copilului în cadrul 
familiei şi în raport cu toate instituţiile implicate. 

Strategia are în vedere cei aproximativ 150.000 copii ai judeţului Galaţi şi se referă la 
implementarea drepturilor acestora, aşa cum sunt ele definite în Convenţia ONU şi în alte documente 
internaţionale ratificate de România, în toate domeniile de interes pentru copii: social, familial, 
educaţional, de sănătate, etc.  

Strategia subliniază rolul primordial al părinţilor şi al familiei în creşterea, îngrijirea şi educarea 
copilului şi faptul că eforturile societăţii trebuie îndreptate în direcţia întăriri şi susţinerii familiei în 
asumarea responsabilităţilor faţă de copil. Totodată, este cunoscut faptul că responsabilizarea familiei 
în spiritul pachetului legislativ în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului nu se poate 
realiza fără o abordare sistemică a problemelor cu care se confruntă copiii şi familiile acestora. Astfel, 
resursele pentru depăşirea unor situaţii dificile trebuie căutate pe rând în familia extinsă, reţeaua socială
a familiei (de exemplu: prieteni, vecini, persoane apropiate), profesionişti care intervin la un moment 
dat în viaţa copilului sau adultului (de exemplu: medic de familie, educator, preot, poliţist, 
judecător/procuror), comunitatea prin intervenţia structurilor consultative, autorităţilor locale şi
serviciilor sociale primare, de prevenire şi, în ultimă instanţă, în intervenţia specializată.

Prin implementarea Strategiei se va asigura creşterea calităţii vieţii copilului urmărindu-se ca toate 
serviciile pentru copil, din oricare din domeniile de interes pentru acesta, să respecte standardele 
minime naţionale prevăzute prin reglementări legale. 

Prezenta Strategie propune soluţii concrete pentru problemele existente pornind de la identificarea 
resurselor necesare – materiale, umane, financiare – şi ajungând la monitorizarea utilizării acestora. Pe 
de altă parte, se subliniază importanţa tuturor instituţiilor care, prin activitatea lor, au legătură cu copiii 
şi care trebuie să conştientizeze faptul că sunt deopotrivă responsabile pentru protejarea intereselor şi a
drepturilor copiilor. Responsabilitatea implementării drepturilor copilului nu se poate limita doar la o 
singură instituţie, ci fiecare din acestea trebuie să considere copilul în orice demers pe care-l 
efectuează.
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Strategia asigură un cadru coerent pentru intervenţia instituţiilor responsabile şi promovează
colaborarea între aceste instituţii, organizaţii nonguvernamentale, profesionişti şi beneficiari, realizarea 
unor parteneriate reale, viabile şi eficiente. 

 
I. CONTEXT. SITUAŢIA ACTUALĂ

Judeţul Galaţi este situat în sud – estul României. Ocupă o suprafaţă de 4.466,3 km2 ( 1,9% din 
teritoriul României). Judeţul Galaţi are următoarea organizare administrativă: 2 municipii, 2 oraşe şi 60 
comune. 

Reşedinţa judeţului: municipiul Galaţi - populatie 292.898 locuitori la 1 ianuarie 2008, din care:  
- masculin – 141.945 locuitori  
- feminin – 150.953 locuitori  

Populaţia stabilă a judeţului Galaţi este de  613.509 locuitori, din care aproximativ 150.000 sunt 
copii cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani. Populaţia din mediul rural este de 266.813 persoane, iar în 
mediul urban domiciliază 346.696 locuitori.  
Populaţia ocupată civilă la 1.11.2007 a fost de 203.100 persoane. Rata şomajului în judetul Galaţi este 
de 5,6 %.  
Rata natalităţii este de 9,5 născuţi vii la mia de locuitori, iar rata mortalităţii infantile este de 15,4 copii 
decedaţi cu vârsta sub 1 an la 1000 de născuţi vii.  
Date statistice DGASPC Galaţi: 

Din populaţia totală de copii, aproximativ 2800 erau beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul 
sistemului de protecţia copilului, la data de 1 decembrie 2008, după cum urmează: 235 copii beneficiau 
de servicii de prevenire a separării de părinţi, 1091 copii beneficiau de plasament la rude/alte familii, 
855 copii erau protejaţi în asistenţă maternală, 492 copii/tineri beneficiau de îngrijire în centre de 
plasament publice, din care 157 tineri au vârsta de peste 18 ani şi 136 copii/tineri beneficiau de îngrijire 
în centre de plasament private. 
 
Lista serviciilor sociale din judeţul Galaţi

1. Servicii dezvoltate de DGASPC Galaţi
Denumirea institutiei / serviciului Categoria beneficiarilor 

Complexul de Servicii Irene si Stuart  
 

1 Centrul de plasament Negru Voda -copiii  fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 
-tineri care au împlinit 18 ani si care beneficiază, în condiţiile 
legii de protecţie specială

2 Centrul de primire copii 
- copii abuzati, neglijati, exploatati  

- copii gasiti neinsotiti pe teritoriul judetului Galati 

3 Centrul de plasament nr. 2 - copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului in acest tip de serviciu 
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Complexul de servicii Iovan Iorgovan  

4 Centrul de plasament nr. 3 copii cu handicap grav separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta  in acest tip de 
serviciu 

5 Centrul de zi  copii cu handicap care beneficiază de o măsură de protecţie 
specială / sunt în risc de separare de familie  

6 Centru maternal - cuplurile mama – copil/copii aflati in situatie de dificultate sau 
in risc de degradare/ruptura a legaturii familiale; 
- cuplul mama / copil abuzat sau neglijat,; 
- cuplul mama – copil inclus intr-un program de restabilire a 
legaturii familiale. 
 

7 Centrul de plasament nr. 8 - copii / tineri  cu handicap senzorial scolarizati in unitati de 
invatamant special, separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului in acest tip de serviciu 

8 Centrul de plasament nr. 9 - copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului in acest tip de serviciu 

9 Casa Stefan copiii  fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

10 Casa Floare de colt copiii  fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

11 Casa Aurora copii / tineri cu handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

12 Casa Tudor copii /tineri cu handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

13 Casa Ciresarii copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

14 Casa Monica copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

15 Casa Andrei copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

16 Casa Ana copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 
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17 Casa Elena copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

18 Casa Veronica copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

19 Casa Crina copii / tineri fara handicap, separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta in acest tip de 
serviciu 

20 Centrul de asistenta pentru copilul cu 
cerinte educative speciale Galati  

- copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului in acest tip de serviciu 

21 Centrul de tranzit pentru copii victime ale 
traficului si neacompaniati 

Copii traficati / gasiti neinsotiti pe teritoriul altor state  

Complexul de servicii Tecuci  

22 Centrul de asistenta pentru copilul cu cerinte 
educative speciale Tecuci 

- copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului in acest tip de serviciu 

23 Casa Speranta - copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului in acest tip de serviciu 

24 Centrul de asistenta pentru copilul cu 
deficiente neuromotorii 

-copii cu handicap grav separati, temporar sau definitiv, de 
parintii lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului / plasamentului in regim de urgenta  in acest tip de 
serviciu 
-copii cu handicap care beneficiază de o măsură de protecţie 
specială / sunt în risc de separare de familie 

25 Casa David Austin Munteni - copii / tineri  cu handicap mental scolarizati in unitati de 
invatamant special separati, temporar sau definitiv, de parintii 
lor, ca urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii 
plasamentului in acest tip de serviciu 

2. Lista serviciilor dezvoltate de ONG-uri 
Nr. 
crt. 

ONG – furnizori de servicii sociale – judetul Galati Categoria de beneficiari 

1.  

Asociatia Casa 
Noastra Galati 

Casa Sfanta Maria  gazduire pe perioada determinata 
copii  6 – 18 ani 
tineri 18 – 26 ani  

Centrul turistic si de agrement pentru 
tineri in euroregiunea Dunarea de Jos 
C.E.T.A.T.E. 

tineri 18-26 ani aflati in situatie de izolare 
sociala 

Centrul de informare, educare, consiliere 
si asistenta medicala Sanavita 

tineri 18- 26 ani aflati in situatie de saracie, 
boala, dificultate in familie 

2. Asociatia 
Filantropica Crestin 
Ortodoxa «Sfantul 
Vasile cel Mare «  
Galati 

Centru de plasament pentru fete gazduire pe perioada determinata fete 7-18 
ani, 18-26 ani aflate in situatie de dificultate 
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3. Asociatia Nova 2002 
Galati 

Centrul maternal mama cu copilul 0-6 ani aflata in situiatie de 
dificultate in familie 

4.  Asociatia Zambete 
de copii Galati 

Centrul pentru promovarea drepturilor 
persoanelor seropozitive 

copii, adulti HIV/SIDA 

Centrul de asistenta si sprijin pentru 
readaptarea copilului cu nevoi speciale 

copii 7-16 ani 

5.  
 

Fundatia Betesda 
Galati 

Centrul de plasament pentru copiii  
strazii-baieti 

copii , tineri 18-26 ani 

Centrul de plasament pentru copiii strazii 
-fete 
Centrul de zi pentru copii copii 7-16 ani aflati in situatii de risc de 

separare de parinti 
6. Fundatia Cuvantul 

Intrupat Galati 
Centrul de zi pentru copii aflati in 
dificultate 

copii 7-18 ani 

7. Fundatia Impreuna 
Galati 

Centrul de pregatire pentru o viata 
independenta 

tineri handicap 18-26 ani 

8. Fundatia pentru 
srijinul familiilor cu 
multi copii aflate in 
situatie de risc social 
- Fundatia Familia 
Galati 

Centrul de zi pentru copii aflati in 
dificultate  

copii 7-16 ani 

Centrul de recuperare pentru victimele 
violentei domestice 

copii, adulti victime ale violentei in familie 

Centrul de consiliere si prijin pentru 
parinti si copii  

familii in situatii de dificultate 

Centrul de consiliere si sprijin pentru 
readaptarea copilului cu probleme 
psihosociale 

copii 7-16 ani delincventi 

Centrul de prevenire si combatere a 
violentei domestice 

copii, adulti victime ale violentei in familie 

Centrul de asistenta destinat agresorilor adulti 
Centrul de prevenire, evaluare si 
consiliere pentru persoanele aflate in 
situatie de risc sau dependente de alcool 

persoane adulte dependente de consumul de 
alcool 

9. 
 

Fundatia Tanner 
Romania Mission 
Nicoresti 

Case de tip familial Gazduire pe perioada nedeterminata copii, 
adulti  handicap 

10. Asociatia United 
Cristian Aid  Bunul 
Samaritean 
Nicoresti 

Casa de tip familial Bridgid persoane adulte cu handicap 

3. Lista serviciilor sociale dezvoltate de consilii locale 
Nr.  

crt. 

Denumirea institutiei / serviciului Categoria beneficiarilor 

1 Centrul de locuinte si sprijin pentru tineret Galati Tineri proveniti din sistemul de protectie 
2 Centru de gazduire pentru familii aflate in dificultate Băleni Familii cu copii aflate in dificultate 
3 Centru de gazduire pentru familii aflate in dificultate Şendreni Familii cu copii aflate in dificultate 
4 Centru integrat servicii sociale Jorasti Familii in dificultate 
5 Centru de zi pentru copii în dificultate Schela Copii proveniti din familii sărace 
6 Centru social “O viata mai buna” Tecuci Familii in dificultate 
7 Centru de zi “Copii nostri” sat Ungureni, com Munteni Copii proveniti din familii in dificultate 
8 Centru de zi “Corni” comuna Corni Familii in dificultate 
9 Centru Educativ Sivita-pentru copii saraci com. Tulucesti Familii in dificultate 
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Din analiza serviciilor sociale dezvoltate de DGASPC se poate observa cu uşurinţă nevoia de 
servicii, atât de zi cât şi rezidenţiale: centre de consiliere şi sprijin părinţi, centre de zi în comunităţi
locale şi şcoli, case de tip familial, centre de recuperare pentru copilul cu handicap, centre de reabilitate 
copil delicvent şi cu tulburări de comportament, adăpost de zi şi noapte copiii străzii, centru de 
reabilitare copil abuzat, neglijat, exploatat, locuinţe protejate pentru tinerii cu handicap pentru 
asigurarea continuităţii protecţiei din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a 
persoanelor cu handicap. 

De asemenea, se impune de urgenţă închiderea Centrului de plasament nr. 9, un centru care nu 
îndeplineşte cerinţele minime de funcţionare a unui serviciu rezidenţial. 

Pentru respectarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului 
de tip rezidenţial şi privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial pentru copiii cu 
dizabilităţi, se impune revizuirea modului de funcţionare a fiecărui centru de plasament şi evaluarea 
fiecărui beneficiar, conform legislaţiei. 

DGASPC trebuie să susţină şi să responsabilizeze autorităţile locale pentru înfiinţarea şi
dezvoltarea de servicii destinate informării, consilierii părinţilor în vederea prevenirii abandonului 
copiilor. 

În concluzie, implementarea Strategiei, inclusiv întărirea capacităţii instituţionale a Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului prin reorganizarea şi eficientizarea serviciilor 
oferite, dar şi prin crearea de noi servicii specializate, va conduce la cunoaşterea fenomenului încălcării 
drepturilor copilului, monitorizarea respectării acestora şi măsuri concrete administrative în vederea 
promovării şi respectării lor atât de către familie, persoane fizice, cât şi de instituţii şi autorităţi. 
 

II.  MISIUNEA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI ÎN DOMENIUL PROMOVĂRII ŞI PROTECŢIEI COPILULUI 

 

Monitorizarea şi promovarea drepturilor copilului, coordonarea eforturilor de implementare 
a drepturilor copilului în toate domeniile de interes pentru copii şi susţinerea reformei în 
domeniul prevenirii separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat 
temporar sau definitiv de părinţi. 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protectia Copilului Galaţi este instituţie publică, cu 
personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţului Galaţi. Realizează la nivel judeţean 
măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Asigură promovarea 
respectării drepturilor copiilor şi sustine reforma în domeniul prevenirii separării copilului de părinţi şi
al protectiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinti.  
DGASPC Galaţi s-a înfiinţat prin hotărârea nr. 107/20.12.2004  a Consiliului Judeţului Galaţi, prin 
reorganizarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Direcţiei de Asistenţă 
Socială, conform prevederilor Legii 272/2004 şi HG 1434/2004.  
DGASPC îndeplineşte următoarele funcţii:  
1. de strategie asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru 
prevenirea şi combaterea marginalizării, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie ;  
2. de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protectie a copilului;  
3. de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;  
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4. de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au 
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum 
şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;  
5. de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru 
implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale si colective la nivelul judeţului;  
6. de reprezentare a Consiliului Judeţului pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi
protecţiei copilului. 
 

III. PRINCIPIILE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 

La baza strategiei stau următoarele principii: 
�Promovarea şi respectarea interesului superior al copilului. Acesta este principiul primordial şi
de aceea, el trebuie să stea la baza tuturor acţiunilor care-l privesc pe copil, înţeles ca persoană cu 
drepturi şi responsabilităţi, căruia i se acordă prioritatea cuvenită în toate aspectele vieţii sale de către 
părinţi, reprezentanţi legali, precum şi alte persoane fizice sau juridice cu care interacţionează.
�Universalitatea, nediscriminarea şi egalitatea de şanse. Prezenta strategie asigură respectarea şi
promovarea drepturilor tuturor copiilor prevăzute în Convenţia cu privire la drepturile copilului,
ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, fără nici o discriminare indiferent de rasa, culoarea, 
sexul, limba religia, de opiniile politice sau de opinii, naţionalitatea, apartenenţa etnică sau originea 
socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, statutul la naştere sau de statutul 
dobândit, de orientarea sexuală, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale 
părinţilor sau reprezentanţilor legali. 
�Primordialitatea responsabilităţii părinţilor. Prin afirmarea/recunoaşterea acesteia se doreşte 
schimbarea accentului de pe responsabilitatea statului paternalist pe aceea a familiei, cu precădere a 
părinţilor, titulari de drepturi şi obligaţii faţă de copiii lor. 
�Abordarea sistemică, subsidiaritatea şi solidaritatea. Statul intervine atunci când resursele 
familiale şi comunitare nu au satisfăcut sau au satisfăcut insuficient nevoile copilului. Prezenta strategie 
continuă întărirea capacităţii instituţionale, atât a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului, cât şi a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială de la nivelul municipiului şi a oraşelor şi a
persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială de la nivelul comunelor. Strategia asigură cadrul 
instituţional şi prefigurează instrumentele necesare întăririi coeziunii sociale şi mobilizării 
comunităţilor locale pentru crearea şi susţinerea serviciilor comunitare. 
�Intervenţia intersectorială şi interdisciplinară. Abordarea problematicii drepturilor copilului se 
realizează prin colaborarea şi coordonarea intervenţiilor tuturor factorilor responsabili, în contextul 
integrării acestei probleme în politicile sociale, familiale, educaţionale, de sănătate şi altele. 
�Promovarea parteneriatului. În toate tipurile de activităţi prezenta strategie promovează realizarea 
de parteneriate de o mare diversitate între instituţii, între instituţii şi profesionişti, între profesionişti şi
beneficiari, etc. 
�Asigurarea transparenţei, participării şi consultării. Strategia prezentă este rezultatul unui larg 
proces de consultare, în mod transparent şi consecvent, cu toţi actorii sociali relevanţi, inclusiv cu 
membrii societăţii civile. 
�Asigurarea stabilităţii, continuităţii, complementarităţii. Copilul are nevoie de un mediu familial 
stabil, iar serviciile oferite pentru el şi familia sa trebuie gândite astfel încât să se asigure continuitate şi
complementaritate, respectiv serviciile trebuie să fie disponibile în orice moment al vieţii lui şi în 
sprijinul autonomiei la vârsta adultă, precum şi să acopere diversitatea nevoilor sale specifice. Acelaşi
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lucru trebuie să fie valabil şi pentru copilul separat de părinţi, iar profesioniştii  să aibă în vedere 
găsirea de soluţii cu caracter de permanenţă.

IV. GRUPURILE ŢINTĂ ALE STRATEGIEI 

 

Această strategie vizează toţi copiii judeţului Galaţi. Prin ea se urmăreşte realizarea plenară a
drepturilor copiilor şi conştientizarea primordialităţii acestora în toate acţiunile societăţii.  

De aceea, Strategia doreşte să reglementeze aspecte care ţin de drepturile copiilor în general, dar şi
de egalizarea şanselor pentru realizarea acestor drepturi pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri 
care necesită o atenţie sporită.

� Copiii aflaţi la risc de separare de părinţi. Din acest grup fac parte copiii din familii aflate în 
situaţii de criză ( de ex. calamităţi naturale, lipsa unei locuinţe, pierderea veniturilor) pentru 
care modalitatea de intervenţie trebuie să fie rapidă. Pentru aceşti copii, planul de servicii va 
trebui să cuprindă şi măsuri imediate care deocamdată, nu sunt expres prevăzute în lege, care să
susţină familia până la punerea în drepturi şi ieşirea din situaţia care a generat criza. 

� Copiii separaţi de părinţi. Pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană sau familie, la 
asistent maternal profesionist sau într-un serviciu rezidenţial, planul individualizat de protecţie 
trebuie să aibă drept finalitate, în cel mai scurt timp posibil, o soluţie cu caracter permanent: 
reintegrarea în familie, adopţia naţională sau integrarea socioprofesională. Totodată, se pune 
problema copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, din care o parte rămân în 
familia extinsă sau cunoştinţe de familie, fără o situaţie juridică clară şi, în consecinţă, fără a
putea beneficia de drepturile care li se cuvin, potrivit legii, iar o  parte ajung în sistemul de 
protecţie. 

� Copiii părăsiţi în unităţi sanitare. Pentru copiii nou născuţi sănătoşi sau cu diferite 
dizabilităţi, dar şi copiii de diferite vârste, părăsiţi în diferite unităţi sanitare, trebuie să se 
dispună plasamentul în regim de urgenţă în termen de 6 zile de la constatarea părăsirii acestuia, 
dacă starea de sănătate o permite.  

� Tinerii beneficiari ai unei măsuri de protecţie. Tânărul care a dobândit capacitate deplină de 
exerciţiu şi a beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu 
are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, 
beneficiază, la cerere, pe o perioadă de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul facilitării 
integrării sale sociale. 

� Copiii abuzaţi, neglijaţi sau supuşi exploatării. Abuzul, neglijarea şi exploatarea sunt forme 
de rele tratamente produse de către părinţi sau orice altă persoană aflată în poziţie de 
răspundere, putere sau în relaţie de încredere cu copilul, care produc vătămare actuală sau 
potenţială asupra sănătăţii acestuia şi pun în pericol viaţa, dezvoltarea şi demnitatea. În această
categorie sunt incluşi şi copiii traficaţi, exploataţi prin muncă, exploataţi sexual în scopuri 
comerciale, copiii expuşi migraţiei ilegale, copiii neacompaniaţi aflaţi pe teritoriul altor state, 
copiii repatriaţi, copiii refugiaţi. 

� Copiii delincvenţi (copiii în conflict cu legea). Din acest grup fac parte atât copiii care au 
savârşit o faptă penală dar nu răspund penal, cât şi cei care răspund penal. Astfel, copiii care nu 
răspund penal sunt cei care nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cei cu vârsta între 14 şi 16 ani dacă
se dovedeşte că au săvârşit fapta fără discernământ; copiii care răspund penal sunt cei care au 
vârsta între 14-16 ani dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ şi cei care au 
împlinit vârsta de 16 ani. 

� Copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave. Din acest grup fac parte copiii 
încadraţi într-un grad de handicap, copiii din învăţământul special şi cei integraţi în 
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învăţământul de masă, copiii infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi cei cu boli cronice 
grave (de exemplu cancer). Abordarea acestui grup de copii se bazează pe Clasificarea 
Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii aprobate în anul 2001de către Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii. 

� Copiii străzii. Din acest grup fac parte copiii care trăiesc şi/sau muncesc pe stradă, împreună
sau nu cu familia lor, respectiv: a) copiii străzii – cei care trăiesc permanent pe stradă şi nu 
întreţin nici un fel de legături cu familia; b) copiii în stradă – cei care se află circumstanţial în 
stradă şi care păstrează legături ocazionale cu familia; c) copiii pe stradă – cei care se află
permanent pe stradă trimişi de familie pentru a câştiga bani prin diverse munci, cerşit sai mici 
furturi; d) familii cu copii în stradă.

� Copiii cu tulburări de comportament şi afecţiuni psihice. Acest grup de copii se află la risc 
de a fi separaţi de familie şi, uneori, de a fi integraţi în învăţământ special datorită lipsei de 
servicii adecvate în toate cele trei sisteme cu care aceştia interferează, respectiv sănătate, 
educaţie, protecţia copilului. 

� Copiii aparţinând minorităţilor etnice. Din cadrul acestui grup, se va acorda o atenţie sporită
copiilor din comunitatea rromă.

Strategia se adresează şi părinţilor, atât în calitate de beneficiari direcţi ai serviciilor sociale, 
alături de copii, cât şi în vederea responsabilizării lor în creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii. 
Totodată, strategia are în vedere profesioniştii care interacţionează cu copiii, precum şi comunitatea 
locală.

V. INSTITUŢIILE RESPONSABILE  
ŞI PARTENERI ÎN IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

Strategia prezentă se aplică prin coordonarea eforturilor acelor instituţii responsabile şi persoanelor 
cu atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării depturilor copilului, rolul coordonării şi monitorizării 
revenindu-i Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Un accent deosebit se pune pe colaborarea dintre instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, 
cu respectarea deopotrivă a descentralizării şi subsidiarităţii. Totodată, se subliniază că instituţiile 
publice sunt responsabile în aplicarea Strategiei prezente şi, în consecinţă, vor fi monitorizate şi vor 
răspunde în acest sens. Acest lucru nu exclude, dimpotrivă, presupune urmărirea consecventă a întăririi 
rolului primordial al părinţilor, precum şi stabilirea de parteneriate durabile cu reprezentanţii societăţii 
civile. 

Autorităţile administraţiei publice locale – judeţene, municipale, orăşeneşti, comunale – au 
obligaţia de a asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 
serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 
familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.

Primarul 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prevede 

că primarului îi revin responsabilităţi în asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale al 
ecetăţenilor, atribuţie prevăzută la art. 61, alin. 2. Legea nr. 272/2004 (art. 70, art.106 şi art. 121 – 123) 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Codul Familiei, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevăd responsabilităţi sporite în sarcina primarului, acesta fiind obligat să asigure 
respectarea drepturilor fundamentale ale copilului din comunitatea în care este ales. 

Serviciile Publice de Asistenţă Socială
Serviciile publice de asistenţă socială sunt organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor de către 
consiliile municipale şi orăşeneşti. La nivelul consiliilor locale comunale în raport cu problematica 
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socială din unitatea administrativ-teritorială respectivă, funcţionează persoane cu atribuţii de asistenţă 
socială.
Serviciile publice de asistenţă socială, precum şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul 
propriu al consiliilor locale comunale, iau măsuri şi desfăşoară activităţi de asistenţă socială în 
domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Acestea au responsabilitatea creării, 
menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, 
cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul 
propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Preşedintele Consiliului Judeţean 
Potrivit prevederilor art.102 alin.(1) din Legea nr.215/2001, preşedintele consiliului judeţean reprezintă
judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice şi, potrivit alin.(2) răspunde în faţa consiliului judeţean 
de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene. 

Secretarul General al Judeţului 
Potrivit prevederilor art. 5 alin.1 din H.G. nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de 
funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului, secretarul general al 
judeţului este preşedintele Comisiei pentru Protecţia Copilului 

 Comisia pentru Protecţia Copilului 
Comisia pentru protecţia copilului funcţionează în subordinea consiliului judeţean ca organ de 

specialitate al acestuia, fără personalitate juridică. Aceasta desfăşoară o activitate decizională în materia 
promovării şi protecţiei drepturilor copilului.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului asigura la nivel judeţean aplicarea 

politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoi şi
are responsabilitatea dezvoltării şi diversificării serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile 
sociale identificate, cu scopul prioritar de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei, urmărind 
reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Inspectoratul de Politie Judeţean  
- întocmeşte şi semnează un proces verbal de constatare a părăsirii copilului în termen de 5 zile de la 
sesizarea unităţii medicale împreună cu reprezentanţii DGASPC şi maternităţii;  
- întreprinde verificări specifice privind identitatea mamei şi comunică aceste verificări DGASPC în 
termen de 30 de zile de la întocmirea procesului verbal;  
- preia sesizările făcute de părinţi cu privire la dispariţia copiilor de la domiciliu;  
- are obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru prevenirea folosirii copiilor în productia şi
traficul ilicit al substanţelor interzise; conştientizarea publicului larg cu privire la aceasta problematică,
inclusiv prin intermediul sistemului de învăţământ; sprijinirea copiilor şi familiilor acestora prin 
consiliere şi îndrumare, prin elaborarea de politici şi strategii care să garanteze recuperarea fizică şi
psihică şi reintegrarea socială a copiilor dependenţi de droguri;  
- sprijină reprezentanţii DGASPC pentru verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare a 
copiilor;  
- asigură măsuri de prevenire împotriva oricărei forme de exploatare a copilului.  

Inspectoratul Şcolar General 
Intreprinde măsurile necesare pentru facilitarea accesului la educaţie preşcolară şi asigurarea 
învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii; dezvoltă programe de educaţie pentru 
părinţii tineri, inclusiv în vederea prevenirii violenţei în familie; organizează cursuri speciale de 
pregătire pentru copiii care prezintă nevoi speciale de educaţie, copiii care au abandonat şcoală, în 
vederea reintegrării lor în sistemul naţional de învăţământ; respectarea dreptului copilului la timp de 
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odihnă şi timp liber precum şi a dreptului acestuia de a participa liber la viaţa culturală şi artistică,
prevenirea abandonului şcolar din motive economice, luând măsuri active de acordare a unor servicii 
sociale în mediul şcolar cum sunt: hrana, rechizite, transport etc.  
Semnalează DGASPC cazurile de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copiilor.  

Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială exercită următoarele atribuţii: realizarea unor studii şi
analize în domeniul asistenţei sociale; colaborează la elaborarea planului judeţean pentru dezvoltarea 
strategiilor locale de intervenţie în sprijinul persoanelor aflate în nevoie; controlează aplicarea 
legislaţiei în domeniu şi aplică sancţiuni în caz de nerespectare a acesteia; acreditează activitatea 
instituţiilor publice şi private de asistenţă socială şi a organizaţiilor neguvernamentale cu privire la 
acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale; sprijină şi îndrumă metodologic elaborarea şi derularea 
programelor de asistenţă socială dezvoltate pe plan local; elaborează propuneri pentru alocarea de 
fonduri pentru asistenţă socială şi le transmite MMSSF. 

Autoritatea Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) – trebuie să-şi adapteze 
acţiunile în funcţie de cerinţele pieţii şi nevoile tinerilor din familie şi a celor care părăsesc sistemul de 
protecţie a copilului. 

Inspecţia Muncii – va continua şi dezvolta demersurile în domeniul prevenirii şi combaterii 
exploatării copiilor prin muncă.

Judecătoria Galaţi
- hotărăşte cu privire la exercitarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti în cazul în care există
neînţelegeri între părinţi;  
- soluţionează cauzele penale privind următoarele infracţiuni: îndemnul ori înlesnirea practicării 
cerşetoriei; tragerea de foloase de pe urma practicării cerşetoriei de către un minor; recrutarea sau 
constrângerea de către orice persoană a unui minor la cerşetorie;  
- hotărăşte cu privire la deplasarea copiilor în străinatate în situaţiile în care există neintelegeri intre 
parinti;  
- instituie tutela; 
- soluţionează cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii copilului. 

Tribunalul Galaţi
- dispune măsuri de protecţie specială pentru copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţi;  
- hotărăşte cu privire la persoana care exercită drepturi şi obligaţii părinteşti;  
- poate limita exercitarea dreptului de a mentine relaţii personale şi contacte directe cu ambii părinţi în 
cazul în care există motive temeinice de natură a periclita dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală
sau socială a copilului;  
- hotărăşte cu privire la persoană care exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile părinteşti în cazul în 
care copilul este lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor; modalităţile în care se exercită
drepturile şi se îndeplinesc obligaţiile părinteşti; decăderea totală sau parţială din exerciţiul drepturilor 
părinteşti; redarea exerciţiului drepturilor părinteşti.  
 Autoritatea Judeţeană de Sănătate Publică
- angajează asistenţi sociali în unităţi sanitare;  
- personalul medical întocmeşte certificatul constatator al naşterii;  
- asigură informaţii şi asistenţă de specialitate pentru părinţi, necesare creşterii, îngrijirii şi educării 
copiilor;  
- asigură accesul copiilor la servicii medicale şi de recuperare;  
- adoptă măsuri necesare reducerii mortalităţii infantile, prevenirii malnutriţiei şi îmbolnăvirilor; 
asigurarea şi dezvoltarea serviciilor medicale primare şi comunitare; asigurarea serviciilor medicale 
pentru gravide în perioada pre şi postnatală; dezvoltarea de actiuni şi programe pentru ocrotirea 
sănătăţii şi de prevenire a bolilor, de asistenţă a părinţilor şi de educaţie, precum şi de servicii în 
materie de planificare familială; derularea sistematică în unităţile şcolare de programe de educaţie 
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pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu 
transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor;  
- unităţile medicale sesizează telefonic şi în scris DGASPC şi organele de poliţie în situaţia părăsirii 
copilului în maternitate în termen de 24 de ore de la constatare;  
- unităţile medicale care interneaza femei gravide ori copii care nu posedă acte de identitate, sunt 
obligate să anunţe în termen de 24 de ore, în scris, autorităţile administraţiei publice locale în vederea 
stabilirii identităţii acestora.  

Biroul Judeţean pentru Rromi din cadrul Prefecturii 
Strategia recunoaşte drept grup ţintă copiii aparţinând minorităţilor naţionale, cu sublinierea 

expresă a categoriei aparţinând comunităţii rrome. În consecinţă, se pune accent pe includerea socială,
ca deziderat pentru toţi copiii şi luarea unor măsuri specifice pentru creşterea accesului la serviciile 
medicale şi educaţionale ale copiilor rromi, luându-se în considerare particularităţile specifice ale 
acestora. 

 Pentru modernizarea şi susţinerea reformei sistemului de protecţie şi promovare a drepturilor 
copilului, o cerinţă importantă este aceea a implicării unui număr cât mai mare de parteneri la nivel 
judeţean şi local, care să împărtăşească aceleaşi principii şi valori în activităţile desfăşurate pentru 
bunăstarea copilului, astfel: 

- Organizaţiile neguvernamentale – colaborare în proiecte cu finanţare internă şi internaţională şi
contractarea serviciilor sociale 

- Biserica a cărei vocaţie socială şi eficacitate în acţiune este recunoscută – se impune perfectarea 
colaborării la nivel judeţean 

- Sindicatele şi patronatele mai ales în ceea ce priveşte integrarea socio-profesională a tinerilor, 
precum şi prevenirea şi combaterea exploatării prin muncă.

VI. NEVOI PRIORITARE 

 
Din analiza problematicii cu care se confruntă în prezent instituţia s-au identificat 

următoarele priorităţi: 
La nivelul sistemului de protecţie de tip rezidenţial

Ca urmare a procesului de închidere a instituţiilor rezidenţiale de tip vechi, concomitent cu înfiinţarea 
de servicii alternative, numărul de copii beneficiari ai unei măsuri de protecţie de tip rezidenţial a 
scăzut constant până la finele anului 2006 după care s-a înregistrat o fluctuaţie ascendentă, astfel pe 
parcursul anilor 2007 - 2008 au fost externaţi 133 copii şi plasaţi în servicii rezidenţiale 151. 
In prezent, s-a ajuns la un număr de 492 beneficiari – din care 31,9% (157) cu vârste peste 18 ani, 
număr similar cu cel din luna septembrie 2006. 
Analizând situaţia existentă şi ca rezultat al evaluării nevoilor individuale şi comunitare raportate la 
accesibilitatea serviciilor de tip rezidential se desprinde ca prioritară necesitatea dezvoltării acestora, 
concomitent cu reorganizarea celor deja existente. La nivelul comunităţilor locale trebuie create şi
dezvoltate serviciile sociale primare - orientate spre prevenirea sau limitarea situaţiei de dificultate, 
soluţionarea problemei la etapa incipientă, cu menţinerea beneficiarului în familie şi comunitate, iar la 
nivelul DGASPC accentul va cădea pe dezvoltarea  de servicii  de servicii specializate pe anumite 
tipologii de beneficiari  (copii cu handicap, abuzaţi, delincvenţi, refugiaţi, tineri care urmează să
părăsească sistemul de protecţie). Este necesară elaborarea unui mecanism de referire a beneficiarilor 
de la un nivel de servicii sociale la altul pentru diminuarea riscului de admitere a unui copil în cadrul 
sistemului de protecţie. 
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Din evaluarea dinamicii grupelor de vârstă se poate constata ca pe parcursul a 2 ani numărul tinerilor 
din sistem a rămas relativ constant, în jur de 30% din totalul beneficiarilor, ceea ce demonstrează lipsa 
capacităţii instituţionale de a oferi servicii adecvate dezvoltării deprinderilor de viaţa independentă şi
facilitării integrării socio-profesionale.  
Se impune implementarea şi aplicarea standardelor minime obligatorii pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă independentă în cadrul tuturor serviciilor de protecţie a copilului.  

La nivelul sistemului de protecţie de tip familial

Numărul copiilor protejaţi în servicii de tip familial ocupă ponderea cea mai mare în categoria copiilor 
separaţi temporar sau definitiv de părinţi (70% de peste două ori mai mare decât cei din sistem 
rezidential) şi de asemenea un procent important din totalul copiilor aflati în evidenţa Directiei 
Generale de Asistenta Sociala şi Protectia Copilului Galaţi (35%). 
Plasamentul familial la rude reprezintă cea mai frecventă forma de protecţie de tip familial (40%), 
urmată de plasamentul la asistentul maternal profesionist (33%), numărul copiilor aflaţi la asistenti 
maternali fiind mai ridicat decât al copiilor din sistemul de protectie de tip rezidenţial. 
Plasamentul la rude se realizează cu prioritate în cazul unui copil separat de părinţii săi, dar această
măsură nu oferă copiilor satisfacerea tuturor nevoilor. Ne confruntăm, în prezent, cu peste 60 de eşecuri 
de plasamente la rude la grupa de varsta 14-18 ani. Familiile de plasament, în special bunicii, nu 
reuşesc să adopte metode educative adecvate, fapt care determină formarea unor relaţii defectuoase de 
comunicare. Copiii dezvoltă comportamente deviante: abandonează şcoala, ajung să nască la vârste 
mici 14-15 ani (în prezent avem în evidenţă 6 mame minore).  
Toate acestea conduc la necesitatea dezvoltarea serviciilor de consiliere şi sprijin părinţi şi copii, 
cursuri de dezvoltare abilităţi parentale, crearea de servicii de tip familial, crearea unei baze de date cu 
copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate. 
Deşi, asistenţa maternală reprezintă o alternativă viabilă şi eficientă la instituţionalizare, numărul 
extrem de redus de reintegrări (în anul 2008, 29 copii au fost reintegraţi în familia naturală, dintr-un 
număr de 855 de copii plasaţi la 648 asistenti maternali) şi creşterea duratei de protecţie, atrage atenţia 
asupra necesităţii reorganizării sistemului de asistenţă maternală. Familia naturală a copilului are o 
prezenţă absolut sporadică în viaţa acestuia, familia de asistenţă maternală devenind un substitut 
parental, şi nu un element de coparentalitate şi partajare a îngrijirii cu familia naturală.
De asemenea, se impune scăderea perioadei de şedere a copilului în familia substitut (durata medie de 
separare a copilului de familia naturală este de 5 ani). Astfel, trebuie găsită formula prin care familia 
biologică şi cea contractuală s-ar putea întâlni şi ar putea stabili o colaborare eficientă pentru creşterea 
copiilor şi reducerea perioadei până la reintegrarea copilului în familia naturală.

La nivelul serviciilor destinate prevenirii situaţiilor de risc şi separării copilului de familie
Se constată creşterea numărului de copii aflaţi în risc de abandon imediat după naştere (în trim. III 

2007 erau 54 de copii în pericol de abandon în maternităti iar în trim. III 2008 erau 73 de copii aflaţi în 
această situaţie). In acest sens, trebuie reluată activitatea de planning familial prin încheierea de 
parteneriate cu Autoritatea de Sănătate Publică, primării şi şcoli, crearea unor echipe multidisciplinare 
care să asigure educaţia sexuală în rândul tinerelor şi a familiilor aflate în situaţii de risc.   

O altă modalitate de a preveni abandonul copiilor de către părinţi imediat după naştere este 
înfiinţarea centrelor maternale. Din activitatea desfăşurată în cursul anilor 2007-2008 a constatat faptul 
că menţinerea copilului lângă mamă imediat după naştere şi consilierea familiei lărgite pentru a sprijini 
mama în creşterea şi educarea copilului a dus la creşterea numărului de reintegrări în familie a acestor 
copii.  
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De asemenea, numărul cazurilor în care am fost sesizaţi pentru a verifica situaţia de risc  în care se 
află minorii a crescut de la 202 la sfârşitul anului 2007 la 392 la sfârşitul trim. III  2008. După cum se 
observă, numărul copiilor aflaţi în situaţii de risc aproape s-a dublat, ceea ce demonstrează insuficienţa
serviciilor oferite în comunitate pentru prevenirea ajungerii copiilor în situaţii de risc. De aceea, cea 
mai mare importanţă trebuie acordată colaborării cu primăriile din judeţ în scopul înfiinţării de centre 
de zi în comune şi oraşe. Infiinţarea şi funcţionarea acestor centre ar duce la scăderea numărului de 
copii pentru care se impune luarea unei măsuri de protecţie specială.

Dificultăţile întâmpinate în derularea activităţilor de prevenirea separării copilului de propria 
familie, in special pentru înregistrarea copiilor părăsiţi în maternitate, ingrijorarile fata de creşterea 
numărului de mame minore şi scăderea vârstei acestora, cresterea numărului de copii care rămân în 
grija rudelor deoarece părinţii pleacă în străinătate la muncă, existent unui număr mic de centre de zi în 
mediul rural, relevă următoarele nevoi: 
► realizarea periodică a informării şi formării profesionale a persoanelor cu atribuţii de asistenţă 

socială din cadrul primăriilor din judeţ
► încheierea de parteneriate cu instituţiile ce au atributii in domeniul protecţiei copilului: Autoritatea 

de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie etc. dar şi cu 
ONG  

► realizarea de proiecte în parteneriat cu primăriile şi ONG-urile pentru înfiinţarea de centre de zi în 
comune şi pentru desfăşurarea de proiecte care sa cuprinda si componenta de educare a parintilor 

► formarea/instruirea membrilor Consiliilor Comunitare Consultative 
► servicii de asistenţă socială la nivelul tuturor comunităţilor locale 
► înfiinţarea unui Centru Maternal în Tecuci  
► înfiinţarea unei reţele de voluntari care să suplinească lipsa resurselor umane din sistemul public. 
 
In ceea ce priveşte promovarea şi respectarea drepturilor copilului este 
necesară o mai bună popularizare a prevederilor legislative actuale, precum şi intensificarea 
acţiunilor de conştientizare a primordialităţii responsabilităţii părinţilor în creşterea, îngrijirea şi
educarea copiilor prin campanii de informare şi promovare. 

VI. DOMENIILE PRINCIPALE DE INTERES ŞI

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE 

 

Operaţionalizarea Strategiei constă în determinarea domeniilor sale principale de interes şi a
direcţiilor aferente de acţiune.  

Domenii principale de interes:  
A) Protecţia şi promovarea drepturilor copilului: 

Direcţii de acţiune: 
1. Responsabilizarea familiei pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii 
2. Promovarea şi respectarea depturilor şi libertăţilor civile ale copiilor 
3. Creşterea accesului la serviciile de sănătate şi adaptarea serviciilor medicale şi de promovare a 

sănătăţii la nevoile copiilor 
4. Realizarea unui acces egal la educaţie pentru toţi copiii 
5. Respectarea dreptului copilului la odihnă şi promovarea activităţilor recreative şi culturale 
6. Monitorizarea drepturilor copilului 
7. Respectarea dreptului copilului la protecţie, prin intervenţie multidisciplinară şi

interinstituţională, împotriva abuzului, neglijării şi exploatării 
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8. Promovarea şi susţinerea formării profesionale. 
B) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat de 

părinţi: 
Direcţii de acţiune: 

9. Responsabilizarea comunităţilor locale pentru prevenirea separării copilului de părinţi şi în 
susţinerea familiilor pentru creşterea, îngrijirea şi educarea propriilor copii 

10. Continuarea reformei serviciilor sociale pentru copil şi familie 
11. Protecţia unor grupuri vulnerabile de copii şi tineri care necesită atenţie specială (copiii străzii, 

copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice grave/terminale, tineri care 
urmează să părăsească sistemul de protecţie) 

C) Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi organizaţionale a DGASPC Galaţi: 
12. Accesarea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea proiectelor privind înfiinţarea de servicii 

noi destinate prevenirii ajungerii copilului în sistemul de protecţie, promovării şi protecţiei 
drepturilor copilului, coordonarea activităţii în domeniu a comunităţilor locale. 

13. Profesionalizarea resurselor umane din cadrul DGASPC Galaţi – reducerea numărului de 
angajaţi cu studii medii şi fără studii în domeniu, în paralel cu creşterea numărului de angajaţi
cu studii de specialitate; formarea profesională iniţială şi continuă a acestora. 

Direcţiile de acţiune numerotate de la 1 la 13 sunt detaliate în termeni de obiective operaţionale, 
activităţi, responsabili, parteneri, termene limită şi indicatori în Planul Operaţional 2009-2013 pentru 
implementarea Strategiei Judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, 
care este parte integrantă a strategiei. 

 
VII. REZULTATELE AŞTEPTATE 

 
A) Protecţia şi promovarea drepturilor copilului:  
• Acordarea de servicii de planificare familială pentru populaţia defavorizată din judeţul Galaţi
• Diversificarea modalitãţilor de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor copilului 

şi promovarea unei atitudini proactive activitãţile de diseminare  
• Iniţierea întãririi capacitãţilor parentale prin asumarea responsabilitãţilor faţă de creşterea, îngrijirea 

şi educarea propriilor copii  
• Înfiinţarea centrelor de consiliere părinţi şi copii 
• Diminuarea efectelor negative specifice fenomenului plecãrii pãrinţilor la muncã în strãinãtate 
• Scãderea numãrului de copii fãrã acte de identitate 
• Creşterea nivelului de implicare a copiilor în luarea deciziilor care îi privesc atât în familie, cât şi în 

societate în general, precum şi în sesizarea încãlcãrii drepturilor lor 
• Iniţierea unui sistem eficient de promovare şi ocrotire a sãnãtãţii copiilor şi a familiilor acestora  
• Reducerea numãrului de copii neşcolarizaţi şi care au abandonat şcoala pe motive socioeconomice 
• Creşterea procentului de copii cu dizabilitãţi şi dificultãţi de adaptare şcolarã (re)integraţi în 

învãţãmântul de masã  
• Integrarea progresivã a drepturilor copilului în sistemul şi în procesul efectiv de învãţãmânt aşa

cum sunt ele prevãzute în Legea nr. 272/2004 
• Diversificarea şi adaptarea modalitãţilor de petrecere a timpului liber pentru copii 
• Crearea şi dezvoltarea unui sistem unitar, coerent şi comprehensiv de prevenire, semnalare/ sesizare 

si intervenţie în cazurile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, inclusiv exploatare sexualã în 
scop comercial, exploatare prin muncã, trafic de copii, migraţie ilegalã, violenţã în familie şi alte 
forme de violenţã asupra copilului. 
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B) Prevenirea separării copilului de părinţi şi protecţia specială a copilului separat de părinţi:  
• Creşterea capacitãţii autoritãţilor administraţiei publice locale în asumarea problematicii copiilor 

din punct de vedere financiar, al profesionalizãrii resurselor umane şi dezvoltãrii serviciilor în 
funcţie de nevoile specifice identificate 

• Creşterea numãrului de servicii de prevenire a separãrii copilului de pãrinţi înfiinţate la nivelul 
comunitãţilor locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari 

• Susţinerea funcţionării serviciilor deja înfiinţate la nivelul comunităţilor locale. 
• Scăderea numărului de copii părăsiţi de părinţi în unităţile sanitare 
• Creşterea calităţii serviciilor prin dezvoltarea sistemului de standardizare şi acreditare 
• Închiderea tuturor instituţiilor rezidenţiale de tip vechi, concomitent cu creşterea numărului de 

servicii rezidenţiale de tip familial (centru maternal, case de tip familial) 
• Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de tip familial 
• Crearea unui centru de respiro pentru copiii plasaţi la asistenti maternali 
• Scăderea duratei de şedere a copiilor în sistemul de protecţie special 
• Creşterea eficienţei parteneriatelor centrale şi locale, interinstituţionale, public-private 
• Creşterea numărului de servicii specializate pentru copiii separaţi de părinţi care necesită o atenţie 

specială (copiii străzii, copiii delincvenţi, copiii cu dizabilităţi, HIV/SIDA şi boli cronice 
grave/terminale, tinerii) concomitent cu diversificarea acestor servicii 

• Înfiinţarea de servicii rezidenţiale pentru tinerii cu afecţiuni psihice 
• Creşterea numărului de copii cu dizabilităţi care accesează servicii de recuperare/reabilitare 
• Creşterea numărului de tineri integraţi socioprofesional 
• Dezvoltarea de servicii de suport pentru integrarea socioprofesională a tinerilor care trebuie să

părăsească sistemul de protecţie 
 
C) Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi organizaţionale a DGASPC Galaţi: 
1. Accesarea de fonduri extrabugetare pentru susţinerea proiectelor 
2. Resurse umane calificate în serviciile destinate promovării şi protecţiei copilului. 

 

VIII. BUGETUL NECESAR IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 

 

În vederea atingerii rezultatelor aşteptate prin implementarea Strategiei judeţene în domeniul 
protecţiei şi promovării drepturilor copilului în perioada 2008-2011, se estimează o creştere a 
necesarului de resurse financiare. Un argument în plus pentru a justifica efortul financiar al autorităţilor 
administraţie publice locale, este faptul că, dacă strategiile anterioare s-au concentrat pe dreptul la 
protecţie specială a copiilor, Strategia prezentă vizează un grup ţintă mult mai mare şi toate drepturile 
copilului. 

Implementarea strategiei se finanţează din următoarele surse: 
� bugetul judeţului – contribuie, în principal, la înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor de protecţie 

specială a copilului separat de părinţi, precum şi a celor specializate care se adresează copilului 
la risc de separare şi a altor categorii de copii menţionate la capitolul 4 „Grupurile ţintă ale 
strategiei”; 

� bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor – contribuie, în principal, la înfiinţarea şi
dezvoltarea serviciilor pentru prevenirea separării de familie; 
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� fonduri externe: programe bilaterale, fonduri rambursabile şi fonduri nerambursabile, în 
condiţiile legii – contribuie la înfiinţarea serviciilor pentru copii şi familie, la derularea de 
campanii de sensibilizare/conştientizare a publicului, la realizarea de studii şi cercetări în 
domeniu, precum şi a programelor (cadru) de formare profesională, a standardelor şi
metodologiilor;  

� donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din 
străinătate; 

� alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 

IX. EVALUAREA ŞI MONITORIZAREA STRATEGIEI 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului coordonează activităţile şi
măsurile de implementare a obiectivelor cuprinse în prezenta Strategie şi evaluează impactul aplicării 
obiectivelor strategice. 
 Monitorizarea şi evaluarea implementării Strategiei prezente constă, în principal, în verificarea 
atingerii obiectivelor operaţionale. 
 Evaluarea se realizează prin rapoarte periodice, anual şi la încheierea perioadelor de 
implementare ale planurilor operaţionale. Evaluarea va fi efectuată de către persoanele desemnate din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. Evaluarea va cuprinde şi elemente 
de impact şi recomandări pe de o parte pentru reajustarea activităţilor, iar pe de altă parte pentru 
realizarea strategiilor viitoare din acest domeniu. 
 La încheierea etapelor consemnate prin planurile operaţionale se va lua în considerare 
revizuirea per ansamblu a Strategiei.  

Monitorizarea se va realiza în mod sistematic şi complex de către persoane desemnate din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 


