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HOTĂRÂREA NR. 3 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: eliberarea licenţelor de traseu pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. AMARILIA RA S.R.L., pe traseele Galaţi – 
Vânători (S.C. Adina S.R.L.) şi Fârţăneşti – Vânători (S.C. Adina S.R.L.) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 28.194/11.01.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport 
public local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (11) din Ordinul ministrului internelor şi 
reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport 
public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă eliberarea licenţelor de traseu, pentru perioada de 3 ani, pentru servicii de transport 
rutier public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. AMARILIA 
RA S.R.L., pe traseele Galaţi – Vânători (S.C. Adina S.R.L.) şi Fârţăneşti – Vânători (S.C. Adina S.R.L.). 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului 

de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Galaţi şi operatorului de transport S.C. AMARILIA RA S.R.L. 

  
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                     Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
         

  

HOTĂRÂREA NR. 4 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012 privind aprobarea Programului 
judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 
30.06.2019 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27.921/08.12.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012 privind aprobarea 
Programului judeţean de transport public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 
30.06.2019, cu completările şi modificările ulterioare;  
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Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 426/2013 privind atribuirea 
licenţelor de traseu operatorilor de transport; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 61/2014 privind aprobarea 
Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport persoane prin curse regulate; 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) lit. b) şi lit. p), art. 18 alin. (1) lit. d) şi 
art. 20 alin. (6) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4  lit. b), lit. c), lit. e), lit. h), art. 16, art. 19 alin. (2) şi art. 21 alin. (1) 
lit. a), lit. b) din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 11 şi art. 10 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 
972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului 
de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local; 

Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 48/2016 
privind stabilirea staţiilor – punctelor de îmbarcare/debarcare – pentru transportul public de persoane prin 
curse regulate de interes judeţean; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012 privind aprobarea 
Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 
30.06.2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

- Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012 se modifică în conformitate cu 
Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri; 

- Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012 se modifică în conformitate cu 
Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3 şi Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie Galaţi. 

 
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
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                                 ANEXA nr. 1 
 

PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE ÎN TRAFIC JUDEŢEAN CU VALABILITATE 01.01.2014 – 30.06.2019 
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Zilele de 

circulaţie 
Autogară/localitate 

Localitate 

intermediară 
Autogară/localitate 

Tur Retur 

Plecare Sosire Plecare Sosire 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 01 01 003 Stoicani Tuluceşti Galaţi 30 33 10 9 5:45* 6:50 7:05 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 7 şi sărbătorile legale      6:10 7:15 7:30* 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

^Circulă prin Scânteieşti           6:30* 7:35 7:55 9:00 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC AUTO-RECORD SRL              6:55 8:00 8:20* 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:20 8:25 8:45 9:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:50 8:55 9:10* 10:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:15 9:20 9:35 10:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:45*^ 9:50 10:00 11:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:25 10:30 10:25 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:40 10:45 10:55* 12:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:10* 11:15 11:25 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:30 11:35 11:55* 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:55 12:00 12:25 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:25* 12:30 12:55* 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:45 12:50 13:20 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:20* 13:25 13:50 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:40 13:45 14:15 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:10 14:15 14:40 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 14:35 15:05 16:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:50* 14:55 15:30* 16:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:10 15:15 16:00 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:30 15:35 16:30^ 17:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:00* 16:05 17:00* 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:35 16:40 17:30 18:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10* 17:15 17:55 19:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:40* 17:45 18:30 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:10 18:15 18:55* 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:30 18:35 19:10* 20:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:50* 18:55 19:25* 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:15* 19:20 19:50* 20:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:45* 19:50 20:05* 21:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:10* 20:15 20:20* 21:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30 20:35 20:35 21:40 1,2,3,4,5,6,7 
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02 02 004 Galaţi Folteşti Tg. Bujor 55 15 10 10 7:45 9:05 6:30 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC AUTO-RECORD SRL            8:10 9:30 8:20 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:35 9:55 9:10 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:00 10:20 10:05 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50 11:10 10:30 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:10 12:30 11:00 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:00 13:20 11:30 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:25 13:45 12:35 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:05 14:25 13:40 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:25 14:45 14:05 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:15 15:35 14:35 15:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:45 17:05 15:05 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:05 17:25 15:45 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:40 19:00 17:50 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:55 20:15 18:05 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

               

 03 03 005 Galaţi Tg.Bujor- Crăieşti Măcişeni 89 2 10 1 5:40 8:05 8:45 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC AUTO-RECORD SRL            12:45 15:10 15:15   17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 04 04 006 Chiraftei Drăculeşti Galaţi 43 4 10 1 5:00 6:10 6:20 7: 30 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC AUTO-RECORD SRL             8:30 9:40 10:40 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

                  12:30 13:40 15:40 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:30 18:40 19:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

05 05 007 Galaţi Tg. Bujor Roşcani  69 4 10 2 6:50 8:40 7:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC AUTO-RECORD SRL            11:40 13:30 9:05 10:55 1,2,3,4,5,6,7 11:50 13:40 9:05 

                  13:55 15:45 15:20 17:10 1,2,3,4,5,6,7 

                  18:10 20:00 16:50 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                           

06 06 008 Drăguşeni Tg. Bujor Galaţi 86 4 10 2 5:15* 7:05 7:25* 9:15 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      6:30 8:20 10:50 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

  O.T. SC ŞTEFU ION SRL           12:15* 14:05 14:55* 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

          14:15 16:05 16:55 18:45 1,2,3,4,5,6,7 

                             

07 07 009 Galaţi Tg.Bujor Zărneşti 75 2 10 1 9:15 11:00 6:50 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC AUTO-RECORD SRL              15:25 17:10 11:50 13:35 1,2,3,4,5,6,7 

                       

 08 08 012 Galaţi Folteşti Măstăcani 44 4 10 1 6:40 7:45 8:00 9:05 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC TOTOSAN SRL             10:10 11:15 12:00 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                  13:40 14:45 16:00 17:05 1,2,3,4,5,6,7 

          17:20 18:25 18:30 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

                       

  09 09 013 Galaţi Folteşti Oancea 58 8 10 2 7:45 9:00 7:00 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC DANIXMOND TUR SRL            9:15 10:30 10:00 11:15 1,2,3,4,5,6,7 
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 *Nu circulă 6+7                11:45 13:00 11:00 12:15 1,2,3,4,5,6,7 

                   13:45 15:00 13:15 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:45 16:00 15:15 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:45 18:00 16:15 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:45* 19:00 18:30 19:45 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:45 21:00 19:15* 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 10 10 014 Galaţi Oancea Băneasa 76 4 10 2 7:00 8:45 6:00 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC DANIXMOND TUR SRL            10:45* 12:30 10:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7               13:00 14:45 15:15 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:45 18:30 14:00* 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 11 11 015 Galaţi Oancea – Suceveni  Tg. Bujor 101 2 23 1 6:30* 8:35 3:45 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC AUTO-RECORD SRL               16:00 18:05 10:00 12:05 1,2,3,4,5,6,7 

*Circulă până la Tg. Bujor            

               

 12 12 016 Aldeşti Oancea Galaţi 94 2 23 1 5:05 7:30 10:20 12:45 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC EDY COM SRL         13:20 15:45 17:00 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

           

 13 13 020 Galaţi Tg. Bujor Bereşti 87 4 23 2 7:00* 9:15 03:20 05:35 1,2,3,4,5,6,7 

 *Circulă până la Bereşti Meria sat Pleşa           15:00* 17:15 04:20 06:35 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC AUTO-RECORD SRL                16:10 18:25 11:05* 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   23:00 01:15 19:10 21:25 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 14 14 023 Galaţi Bereşti Vădeni 115 3 10 2 6:35 9:35 12:00 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC AUTO-RECORD SRL               14:40 17:40 6:30 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                  16:40 19:40 17:40 20:40 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 15 15 025 Galaţi Scânteieşti Fântânele  38 8 10 2 6:30* 7:25 5:15* 6:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale              7:30 8:25 6:15 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC ŞTEFU ION  SRL     10:30 11:25 7:30* 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

             12:30* 13:25 8:30 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   15:30 16:25 12:30 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:30* 17:25 15:30* 16:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:30 18:25 16:30 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30 20:25 18:30 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                            

16 16 026 Galaţi Cuca Băleni 48 7 10 2 6:40 7:50 5:30 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 şi sărbătorile legale           9:25*^ 10:35 6:30*^ 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

 ^ Circulă până la Viile (intersecţia DJ 253 cu DJ 242) în zilele 1,2,3,4,5           10:40 11:50 7:50        9:20 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC AUTO-RECORD SRL                  12:40* 14:10 11:00* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

             14:40 15:50 12:50 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10* 17:20 14:15* 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:40 18:50 16:30 17:40 1,2,3,4,5,6,7 
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 17 17 027 Măcişeni Cuca Galaţi 73 2 10 1 6:00 7:30 11:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC AUTO-RECORD SRL                   14:00 15:30 17:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 18 18 028 Galaţi Cuca - Adam Ciureşti 97 2 10 1 8:30 10:45 5:30 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC AUTO-RECORD SRL                  15:30 17:45 11:20 13:35 1,2,3,4,5,6,7 

               

 19 19 030 Galaţi Smîrdan Cişmele 17 22 23 2 4:30 5:00 5:00 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC ŞTEFU ION SRL           5:45 6:15 5:30* 6:00 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7             6:00* 6:30 6:15 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

          7:00* 7:30 6:30* 7:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:20 7:50 7:30* 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   8:10* 8:40 8:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

          9:00 9:30 8:40* 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

            9:30* 10:00 9:50 10:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   10:30 11:00 10:10* 10:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   11:00* 11:30 11:30 12:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:15 12:45 12:00* 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:40* 13:10 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          13:40 14:10 13:20* 13:50 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00* 14:30 14:15 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

                   15:00 15:30 14:40* 15:10 1,2,3,4,5,6,7 

          15:25* 15:55 15:50 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          16:45 17:15 16:15* 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

          17:15* 17:45 17:30 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30 19:00 18:00* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:00* 19:30 19:30 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

          20:45 21:15 21:15 21:45 1,2,3,4,5,6,7 

          23:10 23:40 23:40 0:10 1,2,3,4,5,6,7 

               

 20 20 031 Negrea  Schela  Galaţi 29 18 10 2      4:55 5:40 5:40* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale      5:15* 6:00 6:00 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

 ^Circulă numai în perioada cursurilor şcolare      6:25* 7:10 7:10*        7:55 1,2,3,4,5,6,7 

O.T.SC  AUTO-RECORD SRL            6:50 7:35 7:45 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

             8:00* 8:45 9:05* 09:50* 1,2,3,4,5,6,7 

             9:00 9:45 10:05 10:50 1,2,3,4,5,6,7 

             10:00* 10:45 11:05* 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

             11:00 11:45 12:05 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

             12:00* 12:45 13:05* 13:50 1,2,3,4,5,6,7 

             13:00 13:45 14:05 14:50 1,2,3,4,5,6,7 

             14:00* 14:45 14:45* 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

             15:00 15:45 15:45 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

             15:40* 16:25 16:35* 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

             16:40 17:25   17:25 18:10 1,2,3,4,5,6,7 
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             17:30* 18:15 18:15* 19:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:10 18:55   18:55 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

             19:40*^ 20:25  20:25*^ 21:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:50 21:35 23:05 23:50 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 21 21 032 Galaţi Smîrdan Pechea 38 46 10 13 6:00 6:50 5:00 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

*Circulă prin sat Izvoarele Comuna Slobozia Conachi             6:55** 7:45 5:10** 6:00 1,2,3,4,5,6,7 

**Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale           7:20* 8:10 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC ŞTEFU ION SRL      7:35** 8:25 5:45** 6:35 1,2,3,4,5,6,7 

          8:00 8:50 6:05* 6:55 1,2,3,4,5,6,7 

                8:15** 9:05 6:10** 7:00 1,2,3,4,5,6,7 

                 8:30 9:20 6:25 7:15 1,2,3,4,5,6,7 

                 8:45** 9:35 6:40** 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 9:00 9:50 6:55 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

                 9:15** 10:05 7:15** 8:05 1,2,3,4,5,6,7 

                 9:30 10:20 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

             9:45** 10:35 7:45** 8:35 1,2,3,4,5,6,7 

                 10:00 10:50 8:00 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                 10:30** 11:20   8:20** 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 10:45 11:35 9:00 9:50 1,2,3,4,5,6,7 

                 11:00** 11:50 9:15** 10:05 1,2,3,4,5,6,7 

                 11:45* 12:35 9:40 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 12:00** 12:50 10:05 10:55 1,2,3,4,5,6,7 

          12:15 13:05 10:20** 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

                 12:30** 13:20 10:35** 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

                 12:45 13:35 11:00 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:00** 13:50 11:15** 12:05 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:20 14:10 11:30 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

          13:35** 14:25 11:45** 12:35 1,2,3,4,5,6,7 

                 13:50 14:40 12:00 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                 14:15** 15:05 12:15** 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                 14:30 15:20 12:40 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 15:00** 15:50 13:05** 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

                 15:15* 16:05 13:30 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

                 15:30** 16:20 14:05** 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

                 16:00* 16:50 14:25 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

                 16:15** 17:05 14:40** 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:25 17:15 14:55 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:35** 17:25   15:10** 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:45 17:35 15:25 16:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:00** 17:50   15:40** 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:30* 18:10 15:55 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:45** 18:35   16:20** 17:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00 18:50 16:40* 17:30 1,2,3,4,5,6,7 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2018 
                    18:15** 19:05   16:55** 17:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:30 19:20 17:15 18:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:00** 19:50    17:30** 18:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30 20:20 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:45** 20:35    18:15** 19:05 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:00 20:50 18:45 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:45 21:35 19:30 20:20 1,2,3,4,5,6,7 

               

 22 22   033 Rediu  Pechea Galaţi 49 9 10 2 4:00 5:15 6:15 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 7 si sărbătorile legale      5:00* 6:15    7:05*c 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

*c - Circulă până la Cuca      7:35 8:50 10:15 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC ŞTEFU ION SRL      9:00* 10:15   11:15*c 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

          12:00 13:15 14:00 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:45 15:45* 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

             15:40 16:55 17:15 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

             17:20* 18:35 18:45* 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:35 19:50 20:15 21:30 1,2,3,4,5,6,7 

               

23 23   034 Galaţi Pechea V.Mărului  68 9 10 3 6:30* 8:00 4:20* 5:50 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC ŞTEFU ION SRL (sat Mîndreşti)     7:45 9:15 5:00 6:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 si sărbătorile legale       10:15 11:45 7:45 9:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:30* 13:00 9:00* 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:05 14:35 10:00 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:45 16:15 12:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

          16:45* 18:15 13:30* 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:45 19:15 15:30 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

          19:15 20:45 17:30 19:00 1,2,3,4,5,6,7 

               

 24 24   035 Galaţi Smîrdan Pechea 38 6 23 2 6:50 7:40 4:30 5:20 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC ŞTEFU ION SRL         6:55 7:45 4:40 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:45 12:35 8:40 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

          14:45 15:35 12:30 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

          16:05 16:55 13:25 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

                     22:45 23:35  20:25 21:15  1,2,3,4,5,6,7 

               

 25 25   036 C.Negri Pechea Galaţi 49 3 23 1 4:30 6:00 7:15 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC ŞTEFU ION SRL           12:15 13:45 15:15 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    20:15 21:45 23:15 0:45 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 26 26 039 Galaţi Pechea Călmăţui 58 3 23 2 9:15 10:35 7:00 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC ŞTEFU ION SRL           15:15 16:35 12:45 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

          18:45 20:05 17:05 18:25 1,2,3,4,5,6,7 

                     

 27 27 011 Tg. Bujor Jorăşti  Zărneşti 20 3 10  1 07:00 07:25 7:30 7:55 1,2,3,4,5,6,7 
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O.T. AUTO-RECORD SRL               13:00  13:25 13:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:25 14:30 14:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

 28 28 041 Galaţi Pechea Cotoroaia 110 1 23 1 15:30 18:30 5:00 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC ŞTEFU ION SRL           

                            

 29 29 042 Galaţi Pechea Adam 94 1 10 1 7:30 10:15 13:00 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC ŞTEFU ION SRL                     

 30 30 043 Galaţi V.Mărului Cerţeşti 89 1 10 1 6:30 8:45 15:00 17:15 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC ŞTEFU ION SRL                      

 31 31 044 Galaţi V.Mărului Smulţi 78 1 23 1 17:00 19:15 5:00 7:15 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC AUTO-RECORD SRL                            

 32 32 045 V.Alecsandri Braniştea Galaţi 24 38 10 5 4:40 5:15 5:25* 6:00 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7 şi sărbătorile legale           5:20 5:55 6:00 6:35 1,2,3,4,5,6,7 

v - Circulă numai în perioada cursurilor şcolare           5:50* 6:25 6:30* 7:05 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC AUTO-RECORD SRL                   6:10* 6:45 6:50* 7:35 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:30* 7:05 7:10 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:50 7:35 7:35 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:10*v 7:45 8:05*v 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:25 8:00 8:35 9:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:35*v 8:10 9:05*v 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:50 8:25 9:35 10:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:20 8:55 10:05 10:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:50*v 9:25 10:35*v 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:20 9:55 11:05 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:50v 10:25 11:35v 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:20 10:55 12:05 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:50v 11:25 12:35v 13:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:20* 11:55 13:05* 13:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:50v 12:25 13:35v 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:20 12:55 14:05 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:50 13:25 14:25* 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:20*v 13:55 14:45*v 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:50 14:25 15:05* 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:20 14:55 15:25 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:50 15:25 15:45* 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:10* 15:45 16:05 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:30v 16:05 16:25*v 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:50* 16:25 16:45* 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:10 16:45 17:05 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 17:05 17:25* 18:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:50 17:25 17:45* 18:20 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:10*v 17:45 18:05v 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:30* 18:05 18:25* 19:00 1,2,3,4,5,6,7 
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                    17:50 18:25 18:45 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:10* 18:45 19:05* 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:30* 17:05 19:35 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30 20:05 20:20 20:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    21:00 21:35 21:40 22:15 1,2,3,4,5,6,7 

                    22:20 22:55 23:10 23:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

 33 33 046 Galaţi Năneşti Nămoloasa 68 1 23  1 17:00 19:00 5:30 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC TEGALTRANS SRL                 

 34 34 047 Galaţi Independenţa Tecuci 80 78 10 52 5:00 6:42 7:36*  9:18 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7        5:12* 6:54 7:48  9:30 1,2,3,4,5,6,7 

^Nu circulă în perioada de iarnă      5:24 7:06 8:00 9:42 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC TEGALTRANS SRL      5:36 7:18 8:12* 9:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    5:48* 7:30 8:24 10:06 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:00 7:42 8:36 10:18 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:12 7:54 8:48* 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                      6:24* 8:06 9:00 10:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:36 8:18 9:12 10:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    6:48 8:30 9:24* 11:06 1,2,3,4,5,6,7 

                      7:00* 8:42 9:36 11:18 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:12 8:54 9:48 11:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:24 9:06 10:00* 11:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:12 11:54 12:48* 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

                      10:24* 12:06 13:00 14:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:36 12:18 13:12 14:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:48 12:30 13:24* 15:06 1,2,3,4,5,6,7 

                      11:00* 12:42 13:36 15:18 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:12 12:54   13:48 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:24 13:06 14:00* 15:42 1,2,3,4,5,6,7 

                      11:36* 13:18 14:12 15:54 1,2,3,4,5,6,7 

                   11:48 13:30 14:24 16:06 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:00 13:42 14:36* 16:18 1,2,3,4,5,6,7 

                      12:12* 13:54 14:48 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:24 14:06 15:00 16:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:36 14:18 15:12* 16:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:24 17:06 18:00* 19:42 1,2,3,4,5,6,7 

                      15:36* 17:18 18:12 19:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:48 17:30 18:24 20:06 1,2,3,4,5,6,7 

                        16:00 17:42 18:36* 20:18 1,2,3,4,5,6,7 

                      16:12* 17:54 18:48 20:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:24 18:06 19:00 20:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:36 18:18 19:12* 20:54 1,2,3,4,5,6,7 

                     16:48* 18:30 19:24^ 21:06 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:00 18:42 19:36^ 21:18 1,2,3,4,5,6,7 
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                     17:12 18:54 19:48* 21:30 1,2,3,4,5,6,7 

                      17:24* 19:06  20:00^ 21:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:36 19:18  20:12^ 21:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    17:48 19:30 20:24* 22:06 1,2,3,4,5,6,7 

                     7:36* 9:18   5:00 6:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    7:48 9:30 5:12* 6:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:00 9:42   5:24 7:06 1,2,3.4,5,6,7 

                     8:12* 9:54   5:36 7:18 1,2,3.4,5,6,7 

                    8:24 10:06 5:48* 7:30 1,2,3.4,5,6,7 

                    8:36 10:18   6:00 7:42 1,2,3,4,5,6,7 

                      8:48* 10:30   6:12 7:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:00 10:42 6:24* 8:06 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:12 10:54   6:36 8:18 1,2,3,4,5,6,7 

                      9:24* 11:06   6:48 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:36 11:18  7:00* 8:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:48 11:30  7:12 8:54 1,2,3,4,5,6,7 

                      10:00* 11:42 7:24 9:06 1,2,3,4,5,6,7 

                     12:48* 14:30 10:12 11:54 1,2,3.4,5,6,7 

                    13:00 14:42 10:24* 12:06 1,2,3.4,5,6,7 

                    13:12 14:54 10:36 12:18 1,2,3,4,5,6,7 

                     13:24* 15:06 10:48 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:36 15:18 11:00* 12:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:48 15:30  11:12 12:54 1,2,3,4,5,6,7 

                      14:00* 15:42  11:24 13:06 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:12 15:54  11:36* 13:18 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:24 16:06 11:48 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                     14:36* 16:18  12:00 13:42 1,2,3,4,5,6,7 

                    14:48 16:30  12:12* 13:54 1,2,3,4,5,6,7 

                    15:00 16:42  12:24 14:06 1,2,3,4,5,6,7 

                      15:12* 16:54   12:36 14:18 1,2,3,4,5,6,7 

                      18:00* 19:42  15:24 17:06 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:12 19:54 15:36* 17:18 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:24 20:06 15:48 17:30 1,2,3.4,5,6,7 

                    18:36* 20:18  16:00 17:42 1,2,3.4,5,6,7 

                    18:48 20:30  16:12* 17:54 1,2,3.4,5,6,7 

                    19:00 20:42      16:24 18:06 1,2,3,4,5,6,7 

           19:12* 20:54 16:36 18:18 1,2,3,4,5,6,7 

           19:24^ 21:06 16:48* 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

          19:36^ 21:18      17:00 18:42 1,2,3,4,5,6,7 

            19:48* 21:30 17:12 18:54 1,2,3,4,5,6,7 

           20:00^ 21:42   17:24* 19:06 1,2,3,4,5,6,7 

          20:12^ 21:54 17:36 19:18 1,2,3,4,5,6,7 

            20:24* 22:06 17:48 19:30 1,2,3,4,5,6,7 
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 35 35 048 Galaţi Independenţa  Tecuci  86 3 23 1 6:45 8:55 3:20 5:30 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC TEGALTRANS SRL       14:45 16:55 11:30 13:40 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC GEGI SRL       22:45 0:55 19:20 21:30 1,2,3,4,5,6,7 

                 

 36 36 049 Tecuci Pechea Galaţi 85 1 10 1 6:40* 9:10 12:15* 14:45 1,2,3.4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7            

 O.T. SC GEGI SRL                      

 37 37 051 Salcia Barcea  Tecuci 21 7 10 1 7:45 8:25 7:00 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/ circulă numai pe perioada cursurilor şcolare^      11:30* 12:10 10:30* 11:10 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC GEGI SRL        13:15 13:55 12:20 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:00* 15:40 14:00* 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

             16:45* 17:25 16:00* 16:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    06:15 06:55 19:00 19:40 1,2,3,4,5,6,7 

          18:30*^ 19:00 18:00*^ 18:30 1,2,3,4,5,6,7 
                  

  38 38 074 Tecuci  Matca  Ramif. Cudalbi  27 6 10 1 7:00 7:30 5:50* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/^ circulă numai in perioada cursurilor şcolare      10:00 10:30 8:00 8:30 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC GEGI SRL        12:00 12:30 11:20 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

             13:30* 14:00 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

             18:15 18:45 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30*^ 20:00 18:50*^ 19:20 1,2,3,4,5,6,7 
                            

 39 39 053 Tecuci V.Mărului Smulţi 35 4 10 1 6:30 7:20 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC GEGI SRL              10:30 11:20 11:30 12:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:30 13:20 14:00 14:50 1,2,3,4,5,6,7 

            17:00 17:50 5:15 6:05 1,2,3,4,5,6,7 

                        

 40   40 054 Tecuci V.Mărului Corni 33 2 10 1 12:00 12:45 6:00 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC RO-CAR SRL            18:00 18:45 13:30 14:15 1,2,3,4,5,6,7 

                           

 41  41 055 Tecuci Drăguşeni Smulţi 44 5 10 1 6:00 6:50 7:00 7:50 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC RO-CAR SRL              9:30 10:20 10:30 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:15 13:05 13:15 14:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:45 15:35 15:45 16:35 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:15 19:05 19:10 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

               

 42  42 056 Corod Matca Tecuci 23 24 10 3 6:20 6:50 7:00 7:30 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7           6:45 7:15 7:30 8:00 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC RO-CAR SRL                7:10 7:40 8:20 8:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   7:40 8:10 9:00 9:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   8:15 8:45 9:30 10:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   9:15 9:45 10:30 11:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   9:45 10:15 11:20 11:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   10:15 10:45 12:00 12:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   10:40 11:10 12:30 13:00 1,2,3,4,5,6,7 
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                   11:10 11:40 13:00 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   11:45 12:15 13:30 14:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:15 12:45 14:00 14:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:45 13:15 14:30 15:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   13:30 14:00 15:00 15:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:05 14:35 15:30 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:15 14:45 16:00 16:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:40* 15:10 16:30* 17:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   15:30 16:00 17:00 17:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:00* 16:30 17:20* 17:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:15 17:45 18:00 18:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:30* 19:00 18:30* 19:00 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:15 19:45 19:05 19:35 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:45 20:15 19:30 20:00 1,2,3,4,5,6,7 

                    21:10  21:40 20:35 21:05 1,2,3,4,5,6,7 

               

 43 43 057 Tecuci Corod Cîrlomăneşti 40 3 10 1 11:00 11:50 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC RO-CAR SRL            13:30 14:20 12:10 13:00 1,2,3,4,5,6,7 

          15:55 16:45 14:35 15:25 1,2,3,4,5,6,7 

               

 44  44 058 Tecuci Corod Cotoroaia 43 5 10 1 6:25 7:15 7:20 8:10 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC RO-CAR SRL              8:30 9:20 9:40 10:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   11:30 12:20 12:40 13:30 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:00 14:50 15:10 16:00 1,2,3,4,5,6,7 

          17:00 17:50 18:00 18:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

 45 45 060 Tecuci Frunzeasca Ţepu 22 7 23 1 6:30 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC GEGI SRL               10:30 10:55 8:30 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 13:55 11:20 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:00* 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30* 19:55 18:30* 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 46 46 061 Tecuci  Gohor Toflea  36 7 10 2 6:45 7:30 6:00* 6:45 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7      10:00 10:45 7:30 8:15 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC GEGI SRL          13:30* 14:15 11:00 11:45 1,2,3,4,5,6,7 

             14:30 15:15 14:30* 15:15 1,2,3,4,5,6,7 

             16:30 17:15 15:30 16:15 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00* 18:45 17:30 18:15 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30* 20:15 19:00* 19:45 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 47 47 062 Tecuci Tălpigi Ghidigeni 27 12 23 2 5:00 5:40 5:30* 7:10 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           6:00* 6:40 6:00 6:40 1,2,3,4,5,6,7 
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 O.T. SC GEGI SRL                7:00 7:40 7:00* 7:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    8:00 8:40 8:00 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:00 10:40 9:00 9:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:00* 11:40 11:00 11:40 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:00* 13:40 12:00* 12:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:00 14:40 14:00* 14:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:00 16:40 15:00 15:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:00* 17:40 17:00 17:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:40 18:00* 18:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30* 20:10 18:45 19:25 1,2,3,4,5,6,7 

                             

 48  48 063 Tecuci Frunzeasca Munteni 13 11 23 1 6:30 6:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

 *Nu circulă 6+7           7:30 7:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC GEGI SRL                8:30 8:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    9:30 9:55 9:00 9:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:30 10:55 10:00 10:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:30 11:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    12:30 12:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:30 13:55 13:00 13:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 14:00 14:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:25 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:30* 19:55 18:30* 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

               

 49  49 064 Tecuci Munteni Priponeşti 34 5 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7/**circulă numai pe perioada cursurilor şcolare      10:45 11:35 7:55 8:45 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC CLAUSTOUR SRL          14:00 14:50 14:55 15:45 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:30*  17:20 17:25 18:15 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00**  19:50   - -  1,2,3,4,5,6,7 

               

 50 50 065 Tecuci Priponeşti Ciorăşti 35 3 10 1 10:45 12:05 6:15 7:35 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC GEGI SRL                13:30 14:50 11:45 13:05 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:00 20:20 15:25 16:45 1,2,3,4,5,6,7 

               

 51 51 066 Tecuci  Nicoreşti Buciumeni 24 5 10 1 7:30 8:10 6:00* 6:40 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      10:45 11:25 8:15 8:55 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC GEGI SRL            13:20 14:00 11:30 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC BELONA SRL      16:20* 17:00 14:05 14:45 1,2,3,4,5,6,7 

             19:30* 20:10 17:05* 17:45 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 52 52 067 Tecuci Nicoreşti Vişina 29 5 10 1 6:30 7:20 5:30 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC AŞII VOLANULUI SRL      10:10 11:00 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

          14:10 15:00 12:00 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

          17:10 18:00 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

          19:30 20:20 18:20 19:10 1,2,3,4,5,6,7 
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 53 53 068 Tecuci Nicoreşti Ionăşeşti 29 4 10 1 6:30 7:20 5:30* 6:20 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      10:30* 11:20 7:30 8:20 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC GEGI SRL                  12:10 13:00 11:20* 12:10 1,2,3,4,5,6,7 

             18:00* 18:50 13:30 14:20 1,2,3,4,5,6,7 

               

 54 54 069 Tecuci Nicoreşti Huleşti 28 4 10 1 6:30 7:20 7:50 8:40 1,2,3,4,5,6,7 

 O.T. SC GEGI SRL                  10:10 11:00 12:00 12:50 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:10 15:00 15:30 16:20 1,2,3,4,5,6,7 

                   17:10 18:00 18:20 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                            

 55 55 070 Tecuci Furceni Movileni 16 9 10 1  5:30* 5:55 6:00* 6:25 1,2,3,4,5,6,7 

*Nu circulă 6+7      6:30 6:55 7:00 7:25 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC GEGI SRL            7:30 7:55 8:00 8:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    10:30 10:55 11:00 11:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    11:30* 11:55 12:00* 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    13:15 13:40 13:45 14:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    16:30* 16:55 17:00* 17:25 1,2,3,4,5,6,7 

                    18:15* 18:40 18:45* 19:10 1,2,3,4,5,6,7 

                    19:15* 19:40 19:45* 20:10 1,2,3,4,5,6,7 

                  

 56 56 071 Tecuci Cosmeşti Furcenii Noi 22 9 10 1 05:30 05:55 06:00 06:25 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC GEGI SRL                  06:30 06:55 07:00 07:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   07:30 07:55 08:15 08:40 1,2,3,4,5,6,7 

                   10:30 10:55 12:00 12:25 1,2,3,4,5,6,7 

                   12:30 12:55 13:30 13:55 1,2,3,4,5,6,7 

                   14:30 14:55 15:30 15:55 1,2,3,4,5,6,7 

                   16:30 16:55 17:30 17:55 1,2,3,4,5,6,7 

                   18:00 18:25 18:30 18:55 1,2,3,4,5,6,7 

                   19:30 19:55 20:00 20:25 1,2,3,4,5,6,7 

                            

58 58 018 GalaţI Tg. Bujor Ciureşti 110 2 10 1 10:25 13:10 7:15 10:05 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. AUTO-RECORD SRL          17:10 20:00 14:00 16:50 1,2,3,4,5,6,7 

               

59 59 024 GalaţI Vîrlezi Rădeşti 90 1 10 1 14:30 16:15 6:00 7:45 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. AUTO-RECORD SRL               

61 61 - GalaţI Vînători Pădurea Gârboavele 13 7 10 1 8:00 8:20 9:00 9:20 1,2,3,4,5,6,7 

O.T. SC ŞTEFU ION SRL      10:00 10:20 11:00 11:20 1,2,3,4,5,6,7 

      12:00 12:20 13:00 13:20 1,2,3,4,5,6,7 

      14:00 14:20 15:00 15:20 1,2,3,4,5,6,7 

          16:00 16:20 17:00 17:20 1,2,3,4,5,6,7 

          18:00 18:20 19:00 19:20 1,2,3,4,5,6,7 

          20:00 20:20 21:00 21:20 1,2,3,4,5,6,7 
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ANEXA nr. 2 

 
PROGRAMUL DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC DE PERSOANE PRIN SERVICII REGULATE ÎN 

TRAFIC JUDEŢEAN CU VALABILITATE  01.01.2014 – 30.06.2019 
 

Nr. 
traseu 

Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

1. 01 Stoicani – Tuluceşti – Galaţi 
*Circulă prin Scânteieşti 
- cursă cu plecare din Stoicani 8

45 

- cursă cu plecare din Galaţi 16
30 

Stoicani 
Tămăoani 
Frumuşiţa (* Scânteieşti) 
Ijdileni 
Şiviţa 
Tătarca 
Tuluceşti 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

2. 02 Galaţi – Folteşti – Tg. Bujor Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Chiraftei  
Fîrţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor Autogară 

3. 03 Galaţi – Tg. Bujor – Crăieşti – Măcişeni 
  

Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Chiraftei 
Fîrţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară  
Vârlezi 
Crăieşti 
Vârlezi 
Vlamnic 
Urleşti 
Corni 
Măcişeni 

4. 04 Chiraftei – Drăculeşti – Galaţi  Chiraftei 
Măstăcani 
Drăculeşti 
Folteşti Ramificaţie 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

5. 05 Galaţi – Tg. Bujor – Roşcani Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Chiraftei 
Fîrţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară 
Moscu 
Băneasa 
Ramificaţie Roşcani 
Roşcani 

6. 06 Drăguşeni – Tg. Bujor – Galaţi 
*pentru cursele cu plecare din Galaţi - 
14

55 
şi 17

30 
(staţie Crăieşti Deal)

 

Drăguşeni 
Smulţi 
Crăieşti* 
Vîrlezi 
Tg. Bujor - Autogară 
Umbrăreşti 
Viile 
Fîrţăneşti 
Chiraftei 
Folteşti 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 
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Nr. 
traseu 

Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

7. 07 Galaţi – Tg. Bujor – Zărneşti Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Folteşti  
Chiraftei 
Fîrţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară 
Buzenchi 
Lunca 
Jorăşti 
Zărneşti 

8. 08 Galaţi – Folteşti – Măstăcani Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Chiraftei 
Măstăcani 

9. 09 Galaţi – Folteşti – Oancea Galați Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Vlădeşti 
Oancea 

10. 10 Galaţi – Oancea – Băneasa  Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Folteşti 
Vlădeşti 
Oancea 
Roşcani 
Băneasa 

11. 11 Galaţi – Oancea – Suceveni – Tg. Bujor Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Tulucești 
Şiviţa 
Ijdileni 
Frumuşiţa 
Tămăoani 
Stoicani 
Folteşti Ram. 
Drăculeşti 
Brăneşti 
Vlădeşti 
Oancea 
Rogojeni Sat 
Suceveni 
Ramificaţie Roşcani 
Băneasa  
Tg. Bujor - Autogară 

12. 12  Aldeşti – Oancea – Galaţi 
 

Aldeşti 
Săseni 
Puricani 
Prodăneşti 
Comăneşti 
Găneşti 
Rugineni 
Cavadineşti 
Grăpeni 
Rogojeni sat 
Oancea 
Vlădeşti 
Brăneşti 
Drăculeşti 
Folteşti Ramificaţie 
Stoicani 
Tămăoani 
Frumuşiţa 
Ijdileni 
Şiviţa 
Tătarca 
Tuluceşti 
Vînători (DN 26 – S.C. Iricad S.R.L.) 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 
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Nr. 
traseu 

Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

13. 13 Galaţi – Tg. Bujor – Bereşti  
*circulă până la Bereşti Meria, sat Pleşa 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Tuluceşti 
Tătarca 
Şiviţa 
Ijdileni 
Frumuşiţa 
Tămăoani 
Stoicani 
Folteşti 
Chiraftei 
Fîrţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară  
Moscu 
Băneasa 
Balinteşti 
Bereşti - Autogară 
Bereşti Meria – Pleşa* 

14. 14 Galaţi – Bereşti – Vădeni Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Folteşti  
Chiraftei 
Fîrţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară 
Moscu 
Ramificaţie Roşcani 
Băneasa 
Bereşti - Autogară 
Bereşti Meria 
Slivna 
Cristeşti 
Găneşti 
Rugineni 
Cavadineşti 
Grăpeni 
Vădeni 

15. 15 Galaţi – Scânteieşti – Fântânele  
  

Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Ramificaţie Pădurea Gîrboavele 
Ramificaţie Scânteieşti 
Scânteieşti 
Fântânele 

16. 16 Galaţi – Cuca – Băleni 
*Pentru cursele: plecare din Galaţi  9

25 

                           plecare din Băleni 7
00

 

 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Vînători Ramificaţie 
Scânteieşti Ramificaţie 
Cuca 
Băleni (*Viile) 

17. 17 Măcişeni – Cuca – Galaţi Măcişeni 
Corni 
Urleşti 
Vlamnic 
Vîrlezi 
Băleni Releu 
Cuca 
Scînteieşti Ramificaţie 
Vînători Ramificaţie 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

18. 18 Galaţi – Cuca – Adam – Ciureşti 
 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Scînteieşti Ramificație 
Cuca 
Băleni Ramificaţie 
Vîrlezi 
Crăieşti 
Drăguşeni 
Fundeanu 
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Nr. 
traseu 

Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Căueşti 
Adam 
Intersecţia DJ 242A - DN 24D 
Ramificaţie Bălăbăneşti 
Bălăbăneşti 
Pupezeni 
Bălăşeşti 
Ciureşti 

19. 19 Galaţi – Smîrdan – Cişmele Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Smîrdan  
M. Kogălniceanu  
Cişmele 

20. 20 Negrea – Schela – Galaţi Negrea 
Schela 
Smîrdan 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

21. 21 Galaţi – Smîrdan – Pechea Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Smîrdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi (Sat Izvoarele*) 
Cuza Vodă 
Pechea 

22. 22 Rediu – Pechea – Galaţi Rediu 
Suhurlui 
Pechea Autogară 
Cuza Vodă 
Slobozia Conachi 
Schela Colonie 
Schela Ramificaţie 
Smîrdan 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

23. 23 Galaţi – Pechea – Valea Mărului (sat 
Mîndreşti) 

Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Schela Ramificaţie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Sat Mândreşti (comuna Valea Mărului) 

24. 24 Galaţi – Smîrdan – Pechea Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Smîrdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 

25. 25 Costache Negri – Pechea – Galaţi Costache Negri 
Pechea Autogară 
Cuza Vodă 
Slobozia Conachi 
Schela Colonie 
Schela Ramificaţie 
Smîrdan 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

26. 26 Galaţi – Pechea – Călmăţui Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Smîrdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Griviţa 
Călmăţui 
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27. 27 Tg. Bujor – Jorăşti – Zărneşti Tg. Bujor Autogară 
Buzenchi 
Lunca 
Jorăşti 
Zărneşti 

28. 28 Galaţi – Pechea – Cotoroaia Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Smîrdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Matca 
Corod 
Blînzi 
Cărăpceşti 
Cerţeşti 
Cîrlomăneşti 
Cerţeşti 
Cotoroaia 

29. 29 Galaţi – Pechea – Adam Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Smîrdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Mîndreşti 
Smulţi 
Drăguşeni 
Fundeanu 
Căuieşti 
Adam 

30. 30 Galaţi – Valea Mărului – Cerţeşti Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Smîrdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Corod 
Blînzi 
Cărăpceşti 
Cerţeşti 

31. 31 Galaţi – Valea Mărului – Smulţi Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Smîrdan 
Schela Ramificaţie 
Schela Colonie 
Slobozia Conachi 
Cuza Vodă 
Pechea Autogară 
Costache Negri 
Cudalbi 
Valea Mărului 
Mîndreşti 
Smulţi 

32. 32 Vasile Alecsandri – Braniştea – Galaţi Vasile Alecsandri 
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*staţia cătun Lozova pe sensul Galaţi – 
Tecuci (funcţie de necesitățile de trafic) 
**Staţia Braniştea – Bar pe sensul Tecuci 
- Galaţi 

Braniştea – Bar** 
Braniştea Gară*  
Braniştea troiţă 
Traian Uzina de apă 
Traian 
Şerbeşti Gară 
Şendreni IAS 
Şendreni Ferma Veche 
Şendreni Fabrică 
Şendreni Primărie 
Şendreni Service 
Şendreni SMA 
Movileni 
Galaţi Autogară + Municipiu^ 

   Movileni 
Şendreni 
Braniştea 
V. Alecsandri 
Independenţa 
Pechea ramificaţie 
Piscu 
Vameş 
Tudor Vladimirescu 
Hanu Conachi 
Popas Hanu Conachi 
Fundeni 
Lungoci 
Năneşti 
Nămoloasa Tg. 
Nămoloasa Sat 

34. 34 Galaţi – Independenţa – Tecuci Galați Autogară + Municipiu^ 
Independenţa 
Piscu 
Vameş 
Tudor Vladimirescu 
Hanu Conachi 
Şerbăneşti 
Lieşti 
Buceşti 
Iveşti 
Umbrăreşti 
Barcea 
Drăgăneşti 
Tecuci – Zona industrială 
Tecuci Liceul Agricol 
Tecuci Autogară 

35. 35 Galaţi – Independenţa – Tecuci 
*staţie Mittal Steel 

Galați Autogară + Municipiu^* 
Independenţa 
Piscu 
Vameş 
Tudor Vladimirescu 
Hanu Conachi 
Șerbănești 
Lieşti 
Buceşti 
Iveşti 
Umbrăreşti 
Barcea 
Drăgăneşti 
Tecuci – Zona industrială 
Tecuci Liceul Agricol 
Tecuci Autogară 

36. 36 Tecuci – Pechea – Galaţi Tecuci Autogară 
Magazin Unirea 
Matca Ramificaţie 
Matca Agrimat 
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Cod traseu nou Denumire traseu Staţii 

Valea Mărului Ramificaţie 
Cudalbi 
Costache Negri 
Pechea Autogară 
Cuza Vodă 
Slobozia Conachi 
Schela Colonie 
Schela Ramificaţie 
Smîrdan 
Galaţi + Municipiu^  

37. 37 Salcia – Barcea – Tecuci Salcia 
Siliştea 
Torceşti 
Podoleni 
Umbrăreşti 
Barcea 
Drăgăneşti 
Tecuci Autogară 

38. 38 Tecuci – Matca Ramificaţie – Cudalbi Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 
Matca Agrimat 
Valea Mărului Ramificaţie 
Cudalbi 

39. 39 Tecuci – Valea Mărului – Smulţi Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 
Matca Agrimat 
Valea Mărului Ramificaţie 
Valea Mărului 
Mîndreşti 
Smulţi 

40. 40 Tecuci – Valea Mărului – Corni  Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca Ramificaţie 
Matca Agrimat 
Valea Mărului Ramificaţie 
Valea Mărului 
Măcişeni 
Corni 

41. 41 Tecuci – Drăguşeni – Smulţi Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca 
Corod 
Blînzi 
Brătuleşti 
Nicopole 
Drăguşeni 
Smulţi 

42. 42 Corod – Matca – Tecuci Corod  
Matca 
Tecuci  

 Magazin Unirea 
 Autogară 

43. 43 Tecuci – Corod – Cârlomăneşti Tecuci  
 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca 
Corod 
Blînzi 
Cărăpceşti 
Cerţeşti 
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Cîrlomăneşti 
44. 44 Tecuci – Corod – Cotoroaia Tecuci  

 Autogară 
 Magazin Unirea 

Matca 
Corod 
Blînzi 
Cărăpceşti 
Cerţeşti 
Cotoroaia 

45. 45 Tecuci – Frunzeasca – Ţepu Tecuci 
 Autogara 
 Piaţa  
 Transformator 

Frunzeasca 
Munteni 
Berheci 
Ţepu 

46. 46 Tecuci – Gohor – Toflea Tecuci 
 Autogara 
 Piaţa  
 Transformator 

Frunzeasca 
Munteni 
Berheci 
Nărteşti 
Gohor 
Brăhăşeşti ramificaţie 
Brăhăşeşti 
Toflea 

47. 47 Tecuci – Tălpigi – Ghidigeni Tecuci 
 Autogara 
 Piaţa  
 Transformator 

Frunzeasca 
Ţigăneşti  
Ungureni 
Negrileşti 
Slobozia Corni 
Tălpigi 
Ghidigeni 

48. 48 Tecuci – Frunzeasca – Munteni Tecuci 
 Autogara 
 Piaţa  
 Transformator 

Frunzeasca 
Munteni  

49. 49 Tecuci – Munteni – Priponeşti Tecuci  
 Autogară 
 str. Costache Conache 
 str. Tecuciul Nou 

Frunzeasca 
Munteni 
Berheci 
Priponeşti 

50. 50 Tecuci – Priponeşti – Ciorăşti Tecuci 
 Autogara 
 Piaţa  
 Transformator 

Frunzeasca 
Munteni 
Berheci 
Priponeşti 
Ciorăşti 

51. 51 Tecuci – Nicoreşti – Buciumeni Tecuci  
 Autogară 
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 Gara Nord 
IAS Tecuci 
Ramificaţie Nicoreşti 
Dobrineşti 
Nicoreşti 
Hânteşti 
Buciumeni 
Mănăstirea Buciumeni * 

52. 52 Tecuci – Nicoreşti – Vişina Tecuci  
 Autogară 
 Gara Nord 

IAS Tecuci 
Nicoreşti Ramificaţie 
Nicoreşti IAS 
Dobrineşti 
Nicoreşti 
Fîntîni 
Corneşti 
Poiana 
Vişina 

53. 53 Tecuci – Nicoreşti – Ionăşeşti Tecuci  
 Autogară 
 Gara Nord 

IAS Tecuci 
Ramificaţie Nicoreşti 
Dobrineşti 
Nicoreşti 
Coasta Lupii 
Mălureni 
Ionăşeşti 

54. 54 Tecuci – Nicoreşti – Huleşti Tecuci 
 Autogară 
 Gara Nord 

Ramificaţie Nicoreşti 
Dobrineşti 
Nicoreşti 
Coasta Lupii 
Piscu Corbului 
Huleşti 

55. 55 Tecuci – Furceni – Movileni Tecuci 
 Autogară 
 Piaţă 

Profiriu 
Furceni Ramificaţie 
Movileni 

56. 56 Tecuci – Cosmeşti – Furcenii Noi Tecuci  
 Autogară 
 Piaţă 
 Hotel Turist 
 Gara Nord 

IAS Tecuci 
Ramificaţie Nicoreşti 
Cosmeşti 
Furcenii Vechi 
Furcenii Noi 

58. 58 Galaţi – Tg. Bujor – Ciureşti Galați Autogară + Municipiu^ 
Tuluceşti 
Şiviţa 
Frumuşiţa 
Tămăoani 
Folteşti 
Chiraftei 
Fârţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor - Autogară 
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Moscu 
Băneasa 
Balinteşti 
Bereşti - Autogară 
Cruceanu 
Rădeşti sat 
Intersecţia DJ 242A – DN 24D 
Bălăbăneşti 
Pupezeni 
Bălăşeşti 
Ciureşti 

59. 59 Galaţi – Vîrlezi – Rădeşti Galați Autogară + Municipiu^ 
Tuluceşti 
Tătarca 
Şiviţa 
Ijdileni 
Frumuşiţa 
Tămăoani 
Stoicani 
Folteşti 
Chiraftei 
Fîrţăneşti 
Viile 
Umbrăreşti 
Tg. Bujor – Autogară 
Vîrlezi 
Crăieşti 
Ghingheşti 
Bursucani 
Intersecţia DJ 242A – DN 24D 
Rădeşti 

61. 61 Galaţi –Vînători – Pădurea Gîrboavele Galaţi Autogară + Municipiu^ 
Metro 
Vînători – DN 26 – S.C. Iricad S.R.L. 
Vînători DN 26 - intersecţia cu DN 26D 
Pădurea Gîrboavele 
- Parc Zoo 
- Muzeul satului 
- Popas „Pibunni” 

 

NOTĂ: 

 Municipiu^ - staţiile sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Galați nr. 48/2016, în funcţie de 

autogările capete de traseu. 

 Staţiile de călători din interiorul localităţilor vor fi stabilite de autorităţile locale şi vor fi nominalizate în 

caietele de sarcini ale licenţelor de traseu (conform art. 65 din O.M.I.R.A. nr. 353/2007 pentru aprobarea 

Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007 şi art. 35 din O.G. nr. 43/2007 privind regimul drumurilor). 
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HOTĂRÂREA NR. 5 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 655/18.01.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al 
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere adresa Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi nr. 21/05.01.2018, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 655/10.01.2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2)  lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galaţi, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 12/2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului 
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 98/2017 privind 
modificarea a statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, care răspunde şi 

de punerea în aplicare a prevederilor acesteia. 

  
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                      

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
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ORGANIGRAMA MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL PĂLTĂNEA” GALAȚI 
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STATUL DE FUNCŢII 

al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”Galaţi 
 

Nr. 

crt. 

Funcţia de execuţie 

gradul/treapta profesională/grad 

Funcţia de 

conducere/grad 

Nivel 

studii 

Număr 

posturi 
Specialitatea studiilor 

0 1 2 3 4 5 

 I. CONDUCERE 

1 MUZEOGRAF IA/5 DIRECTOR/2 S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

2 ECONOMIST IA/5 CONTABIL ŞEF/2 S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

II. ISTORIE STRĂVECHE ŞI VECHE 

3 MUZEOGRAF I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

4 MUZEOGRAF IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

5 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

6 MUZEOGRAF II - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

7 ASISTENT DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ /2 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

III ISTORIE MEDIEVALĂ 

8 RESTAURATOR II/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE + Atestat 

9 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

10 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M, G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

11 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M, G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

IV. ISTORIE MODERNĂ 

12 MUZEOGRAF IA/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

13 MUZEOGRAF IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

14 MUZEOGRAF IA/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

15 MUZEOGRAF II/2  S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

16 SUPRAVEGHETOR MUZEU /5 - M, G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

V. ISTORIE CONTEMPORANĂ 

17 REFERENT SPECIALITATE III/2 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

18 MUZEOGRAF II/4 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

19 GESTIONAR CUSTODE SALĂ I/5 - M 1 STUDII MEDII + CURSURI SPECIALITATE 

20 SUPRAVEGHETOR MUZEU/5 - M, G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

21 BIBLIOTECAR IA/5 - S, M 1 SUPERIOARE / MEDII + CURSURI BIBLIOTECAR 

VI. ETNOGRAFIE 

22 MUZEOGRAF II/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

23 GESTIONAR CUSTODE SALA I/2 - M 1 STUDII MEDII+CURSURI SPECIALITATE 

24 SUPRAVEGHETOR MUZEU /5 - M, G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 

25 SUPRAVEGHETOR MUZEU /5 - M, G 1 MEDII; ŞCOALĂ GENERALĂ 
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VII. EDITURĂ; RELAŢII PUBLICE 

26 DOCUMENTARIST II/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

VIII. CONSERVARE-RESTAURARE 

27 RESTAURATOR IA/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE + ATESTAT 

28 CONSERVATOR I/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE 

IX. COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL; INFORMATICĂ 

29 ANALIST PROGRAMATOR I/5 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

30 REFERENT I/5 - SSD 1 STUDII SUPERIOARE DE SCURTĂ DURATĂ 

31 INSPECTOR SPECIALITATE I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

32 INSPECTOR DE SPECIALITATE II/1 - S 1 STUDII SUPERIOARE DE SPECIALITATE 

X. ADMINISTRATIV-GOSPODĂRESC 

33 MUNCITOR I/5 - M, G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

34 MUNCITOR II/5 - M, G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

35 MUNCITOR IV/5 - M, G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ/PROFESIONALĂ 

36 PAZNIC /5 - M, G 1 MEDII, ŞCOALĂ GENERALĂ 

37 ŞOFER I/5 - M, G 1 ŞCOALĂ PROFESIONALĂ+ATESTAT 

XI.  RESURSE UMANE 

XII. SECRETARIAT 

38 SECRETAR-DACTILOGRAF IA/5 - M 1 MEDII 

XIII. ARHIVĂ 

39 ARHIVIST I/3 - S 1 STUDII SUPERIOARE  

TOTAL 39  

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2018 

 

HOTĂRÂREA NR. 6    
 din 26 ianuarie 2018 

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

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 835/18.01.2018 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
1882/12.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 835/12.01.2018; 
 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi nr. 1/10.01.2018 privind avizarea modificării organigramei şi a statelor de 
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere Adresa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 4241/RG4889/08.12.2017, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 28.539/14.12.2017; 
 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare a 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
797/2017 pentru aprobarea regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se modifică organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea 
raporturilor de muncă se stabileşte un termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
 Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 67/2017 privind aprobarea modificării organigramei şi a statelor de funcţii 
ale Direcţiei Generale de Asistentă Sociala şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                     Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1496      DIRECTOR 
    GENERAL 
 

45 

1451 
COLEGIUL DIRECTOR 

                      Director general adjunct    
1395                 pentru protecţie socială 

                            

   

   33 
1362 

                     Director general adjunct    
 58                   economic şi administrativ 

                      

   5 

  53   

  2             Compartiment  
                       proiecte 
                            

   - 

   2 

  8                         Serviciul   

                   asistenţă C.P.C. şi CEMPAH            

   1 

   7     

  16                Serv. resurse umane,     
                        organizare şi formare 
                              profesională 

  1 

  
15   

  6                 Biroul adopţii şi           
                           postadopţii 

   1 

   5     

  8             Serviciul juridic şi    

                            contencios 

   1 

   7     

 6             Comp. resurse umane,     

                            organizare şi     
          formare profesională     

  - 

  6    

 2                Compartiment    

                      monitorizare,  
mass-media 

          

  - 

  2  

5           Centrul  intern de  prevenire 

                 şi protecţie pt. centre       

  - 

 5  

  2        Compartimentul intern  de  

prevenire şi protecţie pt. 
ap. de  specialitate 

         

  - 

 2   
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                     Director general adjunct    
 58                  economic şi administrativ 
                       

   5 

  53   

 19            Serviciul financiar-contabilitate   
                         şi analiză economică              

  2 

 17    

 6                     Biroul financiar-          
                                salarizare        

 1 

 5     

 3                  Centrul  de evidenţă         
                        gestiuni şi casierie 

 - 

 3   

                  Serviciul achiziţii publice     

 11                şi urmărire contracte 
                                 

   1 

10    

 2            C   Compartiment evidenţă          

                        prestaţii sociale 

 - 

 2      

 3               Centrul de contractare                 
                             servicii sociale 

 - 

 3 

                  Magazia centrală 

 1                 
 

  - 

 1 

                     Compartiment control    

 2                   intern şi asigurarea calităţii 
                                 

   - 

 2 

                   Centrul de  coordonare activităţi   
 17                   administrative, reparaţii curente, 
             tehnic şi transport 

 
  1 

 16 

                 Compartiment IT 

 2                 
 

  - 

 2 

 7                  Compartiment contabilitate -          
                                          buget 

 - 

 7  

 5               Compartiment urmărire            
                             contracte 

 - 

 5 

  6         Centrul  evidenţă şi 

                   monitorizare gestiuni şi patrimoniu       

  1 

   5    

 2                  Compartiment atribuire contracte          
                       de achiziţie publică 

 - 

 2      
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                      Director general adjunct    
760                     pentru protecţie socială 
                           

   

   9 
 751 

6             Comp. de intervenţie în  

situaţii de abuz, neglijare,  
                  trafic, migratie, repatrieri 

  - 

   6  

 10             Serviciul plasamente   

                   familiale şi delincvenţă  
        juvenilă 

  1 

  9 

 8              Serviciul de evaluare           
                         complexă copii         

  1 

 7   

                     Serviciul evaluare iniţială     
 8                                    

   

  1 

  7    

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

  1 

  7   

 9            Serviciul de evaluare complexă  

                    a persoanelor adulte cu    
                    handicap        

  1 

 8     

                  Serviciul de asistenţă      
   8                persoane defavorizate 
                        

   
  1 

  7   

                  Centrul de relaţii publice     

 7                 persoane cu handicap              

   

  - 

  7   

24            Serviciul asistenţă       
                            maternală 

                 

   1 

 23    

                  Centrul de consiliere şi 

 8                  mediere a relaţiilor copil- 
          familie, planning şi  

          prevenire abandon  

   

  - 

  8    
2                 Compartimentul 

                       violenţă domestică 

   - 

2   

5             Compartiment de asistenţă 

                         persoane defavorizate               

   - 

5    

650                 Asistenţi maternali     
                               profesionişti         

   - 

650     

8 

 Telefonul copilului 
                   

  1 

   7   

                  Biroul de stabilire     

 6                    prestaţii sociale 
           persoane cu handicap              

   

  1 

  5   
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                    Director general adjunct    
185                    pentru protecţie socială 
                         

   

  6 
 179 

                   Complexul      
48             de servicii Tecuci    

                             

  1 

 47 
     

   Centrul de  
27             plasament Tecuci                    
          
 

    
  - 

27    

                  Casa  
 5                „Speranţa”  Tecuci 

                              

  -         

 5 

      

             Compartiment 

5 coordonare      
- 

5 

            Casa    

5       „Ştefan”

                     

- 

5 

            Casa      

6  „Tudor”                    
- 

6 

            Casa     

6  „Aurora”                    
- 

6 

               Compartimentul 
28             case      
        nr. 1                   

1 

27        

33          Compartimentul 
     case               
       nr. 2                     

1 

32 

            Compartiment    

5  coordonare

                     

- 

5 

            Casa   

5       „Andrei”

                     

- 

5 

            Casa     

5       „Ana”

                     

- 

5 

            Casa     

6       „Monica”

                     

- 

6 

                 Centrul de zi 
15                  Tecuci 
                         

  -              
15   

            Casa    

5       „Miruna”

                     

- 

5 
            Casa    

5  „Floare de colţ”

                     

- 

5 

            Casa     

6  „Cireşarii”

                     

- 

6 

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

   

  1 

 34     

                   Echipa mobilă 

4                   pentru copilul cu  
           dizabilităţi                    

            
 -            

4     

                      Adăpostul de zi şi 
9                       de noapte pentru 
                 copii străzii
                      

 
 1                

8   

                   Complexul  de    

28               servicii sociale 
         „Dumbrava minunată” 
 

  1 

 27 
     

                  Compartiment 

7     coordonare      
- 

7 

                 Case de tip 

20                   familial 

         

  - 

20 
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               Centrul de îngrijire    
47              şi  asistenţă pers.  

       cu handicap 
                     

  1 

 46 
          

                     Centrul de asistenţă 
45                    pt. copilul cu cerinţe  
            educative speciale  
              Galaţi      

            
 1            

44    

                     Director general adjunct    
240                    pentru protecţie socială 
                              

   

  7 
 233 

              Centrul de  primire  copii   
 27                 în   regim  urgenţă  

                        „Irene şi Stuart” 

   

  1 

26   

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

   

  1 

  5    

                 Cămin  pt. persoane 
                              vârstnice 
10                        ”Sf. Nicolae”     
              Tg. Bujor                

   

  1 

 9       

              Centrul de recuperare    
5                a victimelor violenţei 

                  domestice 
           „Şansa”   
            Tg. Bujor        

   

  - 

 5   

                   Centrul de evaluare, 
 10             diagnoză  şi asistenţă  
        psihologică adulţi 
                           

   

  - 

10    

                   Centrul de evaluare, 
 20             diagnoză  şi asistenţă  
      psihologică copii şi familie 
   

   

  - 

20    

                            Centrul     

10                         maternal 
                             

  1 

  9 
     

60                       Centrul de plasa- 
      ment nr. 3 

                  

    1            

  59  
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                  Centrul de zi pentru  

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

   

  1 

  8     

 9            Centrul de zi pt. pers.    
                   cu handicap adulte  

        „Pentru voi”                      

  1 

  8     

                  Centrul de recuperare şi 
51                 reabilitare a persoanelor 
             cu handicap nr. 2                       

   
  1 

 50  

                   Centrul de protecţie a  

 8                  victimelor traficului de 
               persoane adulte              

   

  1 

  7     

                Centrul de zi pt persoane 

 8                   adulte cu handicap  
                „ Luceafarul”        

   

  1 

  7   

                  Centrul de zi pt. pers. 

 8                 adulte cu handicap        

           tip  Alzheimer         

   

  1 

  7     

                     Director general adjunct    
210                   pentru protecţie socială 

                              

   
  11 
 199 

 19           Centrul de îngrijire şi    

                  asistenţă "Elena” 

                                         

  1 

 18     

                  Centrul de recuperare şi 
55                reabilitare a persoanelor 
               cu handicap nr. 1              

   
  1 

 54     

 20               Locuinţa protejată nr. 1 
                              „Cătălina”              

  1 

19    

8   Centrul de informare şi 

                 consiliere în domeniul 

                  persoanelor adulte 
                                     

  1 

 7               

 15           Centrul de pregătire pt. o   

                  viaţă independentă 
                    „ Dragoş” Galaţi                 

  1 

 14     
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ANEXA nr. 2 

 

RECAPITULAŢIE 

 
TOTAL GENERAL: 1496 

  

APARAT DE SPECIALITATE: 153 

     Din care:  

FUNCŢIONARI PUBLICI  

                       - directori: 3 

- alte functii de conducere: 15 

                        - de execuţie: 135 

  

  

PERSONAL CONTRACTUAL CENTRE: 693 

     Din care:  

- de conducere: 27 

- de execuţie: 666 

  

  

A.M.P.: 650 
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ANEXA nr. 3 

STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
 

  APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE 
Nr. 

crt. 

Funcţia publică 
clasa 

Gradul 

Profesional 
Nivelul şi specialitatea studiilor 

de conducere de execuţie 

1 director general    studii superioare - psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe 

administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat, 

studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice sau management, 

programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata minimum un an 

2 director general 

adjunct  pentru  

protecţie socială 

   studii superioare - psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe 

administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat, 

studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice sau management, 

programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata minimum un an 

3 director general 

adjunct economic şi 

administrativ 

   studii superioare economice 

 

COMPARTIMENTUL PROIECTE 

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

 administrative, tehnice, medicale 

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

 administrative, tehnice, medicale 
 

SERVICIUL ASISTENȚĂ CPC ŞI CEMPAH 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l principal studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l principal studii superioare 

7  referent lll superior studii medii 

8  referent lll superior studii medii 
 

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

1 Şef serviciu    superioare juridice 

2  consilier juridic  l superior superioare juridice 

3  consilier juridic l principal superioare juridice 

4  consilier juridic l debutant superioare juridice 
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5  consilier juridic l debutant superioare juridice 

6  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

7  consilier  l principal  studii superioare juridice, economice, administrative 

8  consilier l principal studii superioare juridice, economice, administrative 
 

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Şef serviciu    Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, ORGANIZARE, ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT MONITORIZARE, MASS-MEDIA 

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

 administrative, tehnice, medicale 

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

 administrative, tehnice, medicale 
 

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE 

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

2  referent lll principal medii 
 

SERVICIUL  FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ 

1 Şef serviciu    Superioare economice 
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BIROUL FINANCIAR – SALARIZARE 

1 Şef birou    Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare tehnice, economice 

3  consilier l superior Superioare economice, administrative 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l principal Superioare economice 
 

COMPARTIMENT CONTABILITATE – BUGET 

1  consilier l superior Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare economice 

3  consilier l superior Superioare economice 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l superior Superioare economice 

7  consilier l superior Superioare economice 
 

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 
 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

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

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

COMPARTIMENTUL URMĂRIRE CONTRACTE 

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

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

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

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

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

 
COMPARTIMENT IT 

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

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

COMPARTIMENT CONTROL INTERN  ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  
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1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

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

COMPARTIMENT DE  INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAŢIE, REPATRIERE 

1  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l  superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII DIN SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL  

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL ASISTENŢĂ MATERNALĂ  

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

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

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

11  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

12  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

13  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

14  consilier  l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

15  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

16  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

17  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

18  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

19  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

20  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

21  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

22  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

23  consilier  l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

24  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

1-650 ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 
 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII  

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

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL EVALUARE INIŢIALĂ   

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  referent lll superior medii +specializare social 
 

SERVICIUL PLASAMENTE FAMILIALE ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

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

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE  EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l asistent studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 
COMPARTIMENTUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

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

COMPARTIMENTUL VIOLENȚĂ DOMESTICĂ 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

BIROUL DE  STABILIRE PRESTAŢII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

 CENTRUL DE EVIDENŢĂ  GESTIUNI ŞI CASIERIE 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  
1-2 

3 

Inspector de specialitate lA 

funcţionar 

 S 

M 

2 

1 

economice 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  
1-3 Inspector de specialitate lA  S 3 studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice  

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE EVIDENŢĂ ŞI MONITORIZARE GESTIUNI ŞI PATRIMONIU 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta Funcţia de Nivelul Nr. Specialitatea studiilor 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2018 

profesională conducere studiilor posturi 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    
1   şef centru 

S 
1 

 
superioare  

2-6 Inspector de specialitate lA  S 5 superioare  
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE COORDONARE ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE, REPARAŢII CURENTE ŞI TRANSPORT 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   17  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  

2-11 

12 

13-14 

15 

16-17 

Inspector de specialitate lA 

Şofer l 

funcţionar 

Referent l 

Muncitor necalificat 

 S 

G,M 

G,M 

SSD 

G,M 

10 

1 

2 

1 

2 

 

Calificari specifice 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

MAGAZIA CENTRALĂ 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  
1 magaziner  G,M 1  

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE PENTRU CENTRE 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  
1-3 

4-5 

Inspector de specialitate lA 

referent lA 

 S 

M 

3 

2 

superioare + calificări specifice 

medii 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
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TELEFONUL COPILULUI 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    
1   şef centru S 1  

2-8 Asistent social principal 

 

 S 7 Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI MEDIERE A RELAŢIILOR COPIL- FAMILIE, PLANNING ŞI PREVENIRE ABANDON 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  
1-4 

 

5-6 

7-8 

Asistent social principal 

 

Asistent medical principal 

Lucrător social principal 

 S 

 

PL 

M 

4 

 

2 

2 

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

soc. 

medicale 

medii 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  RELAŢII PUBLICE  PERSOANE CU HANDICAP 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  
1-7 Asistent social principal  S 7 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „DUMBRAVA MINUNATĂ”  

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   28  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l  

 

şef centru 

 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 
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4-23 

Personal pentru îngrijire de bazăşi educaţie 

formalăşi informală 

 instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

20 

 

 

 

 

24 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Lucrător social principal 

  

 

 

M 

 

 

 

1 

 

 

 

  lucrător social 

 

25-26 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

 Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

Asistenţă medicală 

 

27-28 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate lA 

  

S 

 

2 

 

economice 

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

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   4  
1-3 

 

4 

Asistent social principal 

 

Asistent medical principal 

 S 

 

PL 

3 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 

postuniversitar în  asistenţă socială 

medicale   
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

ADĂPOST DE ZI ŞI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  
1 

2-7 

 

8 

9 

 

Asistent social principal 

 

Inspector de specialitate lA 

Ingrijitoare 

şef centru 

 

S 

S 

 

S 

G,M 

1 

6 

 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 

postuniversitar în  asistenţă sociale 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE REABILITARE ŞI  REINTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR CASA „DAVID AUSTIN” MUNTENI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau Funcţia de Nivelul Nr. Specialitatea studiilor 
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treapta profesională conducere studiilor posturi 

 TOTAL POSTURI   35  
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

 

şef centru 

 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-18 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Istructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

16 

 

 

 

 

19 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

1 

 

 

 

Asistenţă socială 

 

20-21 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

Asistenţă medicală 

 

22-24 

25 

26-29 

30 

31-33 

34 

35 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Muncitor necalificat- bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l 

Muncitor calificat lA – fochist 

Lucrător social principal 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

G,M 

SSD 

S 

 

3 

1 

4 

1 

3 

1 

1 

 

calificare de bucătar 

 

 

 

calificare de fochist 

 

economice 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPLEXUL DE SERVICII TECUCI 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   48  

 
1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 
Inspector de specialitate lA 

magaziner  

 
Şef complex 

(şef centru) 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

CENTRUL DE PLASAMENT – TECUCI 

Nr. crt. 

 

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   25  
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4-14 

15-16 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

Supraveghetor de noapte 

  

 

M 

G,M 

 

 

11 

2 

 

 

 

 

17 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

1 

 

 

 

sociale 

 

18-19 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal, sora medicală 

principală 

  

 

PL,M 

 

 

2 

 

 

medicale 

 

20-22 

23-25 

26-27 

28 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA - bucătărie 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat- lA 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

3 

3 

2 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

calificări specifice 

Economice 

CENTRUL DE ZI - TECUCI 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

 

 

29-31 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

 

 

 

 

M 

 

 

3 

 

 

 

 

32 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

1 

 

 

 

sociale 

      

 

33-34 

35-36 

37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

S 

PL 

G.M 

 

2 

2 

1 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 
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38 

39 

40-41 

42 

43 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA 

Muncitor calificat lA - bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l 

Muncitor calificat- lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

Calificari specifice 

Calificare de bucătar 

 

 

Calificare croitorie 

CASA „SPERANŢA” TECUCI 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 

 

44-48 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 

M 

 

5 

 

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

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 1: CASA  „Ştefan” / CASA „Tudor” /CASA „Aurora” /CASA „Floare de colţ” 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 
Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI    28 
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

 

Şef case (şef 

centru) 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-24 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

 

22 

 

 

 

 

25 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

S 

 

 

1 

 

 
sociale 

 

26-27 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 
  

PL 

 

2 

 

medicale 
 

28 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 
  

S 

 

1 

 

economice 

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

COMPARTIMENTUL CASE NR. 2: CASA „Andrei” / CASA  „Ana” / CASA „Monica” / CASA „Miruna” / CASA „Cireşarii” 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 33 

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

  

Inspector de specialitate lA 

Şef case (şef 

centru) 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-29 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

27 

 

 

 

 

30 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

1 

 

 

 

sociale 

 

31-32 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

medicale 

 

33 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 

  

S 

 

1 

 

economice 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU COPILUL CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE GALAŢI 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   45  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l  

 

şef centru 
 

S 

S 

M 

1 

1 

1 

 

 

 

4-18 

19-25 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

Supraveghetor de noapte 

  

 

M 

G,M 

 

 

15 

7 
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26-27 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

2 

 

 

 

Asistenţă socială, sociologie 

 

28 

29-32 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

 Medic specialist dentist 

Asistent medical principal 

  

S 

PL 

 

1 

4 

 

Specializare în stomatologie 

 Medicale  

 

33-35 

36-37 

38-41 

42 

43 

44 

45 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA - bucătărie 

Muncitor necalificat- bucătărie 

Ingrijitoare  

Muncitor calificat l A– lenjerie 

Şofer l 

Referent lA 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

M 

S 

 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

 

Calificare croitorie       

Calificări specifice 

 

economice 

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

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  EVALUARE,DIAGNOZĂ ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ ADULŢI 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  
1-10 Psiholog principal  S 10 psihologie  

 

CENTRUL DE  EVALUARE,DIAGNOZA ŞI ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ COPII ŞI FAMILIE 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   20  
1-18 

19-20 

Psiholog principal 

Psihopedagog principal 
 S 

S 

18 

2 
psihologie 

pshipedagogie  
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE PRIMIRE COPII ÎN REGIM DE URGENŢĂ „IRENE ŞI STUART” 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   27  
 

1 

Personal de conducere şi administrare 

 

 

Şef centru 

 

S 
 

1 
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2 Inspector de specialitate lA S 1 

 

 

3-16 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

M 14 

 

 

 

 

17 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

1 

 

 
 

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

 

18-19 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

medicale 

 

20-22 

23 

24-26 

27 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat IA- bucătărie 

Muncitor necalificat- bucătărie 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat l A- fochist 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

3 

1 

3 

1 

 

calificare de bucătar 

 

 

calificare fochist 

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

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE PLASAMENT NR. 3 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   60  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Referent lA 

Magaziner l 

 

Şef centru  

 

S 

M 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4-11 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

G 

 

8 

 

 

 

 

12 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Lucrător social principal 

  

 

 

Pl,M 

 

 

 

1 

 

 

 

Asistent social sau lucrător social 

 

13 

14-15 

16-20 

21-43 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii 

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Asistent medical principal, soră medicală 

Infirmieră 

  

S 

PL,M 

PL, M,G 

G.M 

 

1 

2 

5 

23 

 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie, fizioterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

44 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 

  

S 

 

1 

 

Economice 
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45-46 

47-50 

51 

52-54 

55-59 

60 

Şofer l 

Muncitor calificat lA – bucătărie 

Muncitor necalificat- bucătărie 

Muncitor calificat lA  

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA- croitorie 

G,M 

G,M 

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

2 

4 

1 

3 

5 

1 

Calificări specifice 

Calificare de bucătar 

 

Calificari specifice 

 

calificare croitorie 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL MATERNAL 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

1  şef centru S 1  

 

 

2-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  

M 

 

6 

 

 

 

8 

9 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

M,Pl 

G 

 

1 

1 

 

Asistenţă medicală 

Curs crucea rosie/infirmieră 

 

10 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate lA 

  

S 

 

1 

 

economice 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru    

2-4 

5 

6 

Psiholog principal 

Muncitor calificat l  

Şofer l 

 S 

G,M 

G,M 

3 

1 

1 

psihologie 

Calificare construcţii 

Calificări specifice 

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

CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE” TG. BUJOR 

Nr.crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

1 Personal de conducere şi administrare : Şef centru S 1  

 

2-7 

Personal pentru îngrijire de bază 

Instructor de educaţie principal 

 

 

 

M  

 

6 

 

8 

 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

 S,Pl 

 

1 

 

medicale 

 

 

9 

Personal specializat;  

Asistent social principal 

  

S 

 

1 

 

sociale 

 

10 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate IA 

  

S 

 

1 

 

economice 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE RECUPERARE A  VICTIMELOR VIOLENŢEI DOMESTICE  „ŞANSA” TG. BUJOR 

Nr.crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 

1-4 

Personal pentru îngrijire de bază 

Instructor de educaţie principal 

 

 

 

M  

 

4 

 

 

5 

Personal specializat 

Asistent social principal 

  

S 

 

1 

 

sociale 

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

* şeful Căminului pentru persoane vârstnice „ Sf. Nicolae” Tg. Bujor va coordona şi Centrul de recuperare a victimelor violenţei domestice „Şansa” 

Tg. Bujor 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PERSOANE CU HANDICAP 

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

profesională 

Funcţia de 

conducere 
Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   47  

 Personal de conducere şi administrare     
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1 

2 

3 

  

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

şef centru 

 

S 

S 

M 

1 

1 

1 

 

4 
Personal specializat 
Asistent social principal 

  

S 

 

1 

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

soc  

 

5-9 

10-32 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

PL 

G,M 

 

5 

23 

 

medicale 

curs de cruce rosie/infirmieră 

 

33-36 

37-41 

42-43 

44 

45 

46 

47 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l A 

Muncitor calificat l A 

Muncitor calificat l A- fochist 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

calificare fochist 

economice 

* Serviciile medicale de specialitate  vor fi asigurată de medici cu specializările cerute de afecţiunile beneficiarilor  pe bază de contract de prestări 

servicii; 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP DE TIP ALZHEIMER 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  

2-7 

 

8 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

 

 

 

S 

 

M 

6 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „PENTRU VOI” 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    
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1  şef centru S 1  

2-8 

 

9 

Asistent social principal 

 

Inspector de specialitate IA 

 S 

 

S 

7 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 

economice   

 

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

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru S 1  

2-8 

 

9 

Asistent social principal 

 

Medic primar 

 S 

 

S 

8 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 

medicină (pentru evaluare adulţilor cu handicap) 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP „LUCEAFĂRUL” 

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

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    

1 

2-8 

 

Asistent social principal 
şef centru S 

S 

1 

7 
 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ „ELENA”  

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   19  

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Referent lA  

 

şef centru 

 

 

S 

M 

 

1 

1 
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3-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

8 

 

 

 

 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal/Lucrător social 

principal 

  

 

 

S/,Pl,M 

 

 

 

1 

 

 

 

Asistent social sau lucrator social 

 

12 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

Asistenţă medicală 

 

13-15 

16-17 

18 

19 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA- bucătar 

Ingrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l A 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

3 

2 

1 

1 

 

calificare de bucătar 

 

calificări specifice 

calificări specifice 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE PREGĂTIRE PENTRU O VIAŢĂ  INDEPENDENTĂ „DRAGOŞ” GALAŢI 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA/ Referent lA 

 

şef centru 

 

S 

S,M 

 

1 

1 

 

 

 

3-8 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

6 

 

 

 

 

9-10 

 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal/Lucrător social 

principal  

  

 

 

S,M 

 

 

 

2 

 

 

 

Asistenţă socială sau curs de lucrător social 

 

11 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

 PL 1  

Asistenţă medicală 

 

12-13 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA- bucătar 

  

G,M 

 

2 

 

calificare de bucătar 
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14-15 Ingrijitoare G,M 2 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE INFORMARE ŞI CONSILIERE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SOCIALE A PERSOANELOR ADULTE 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    
1  şef centru  S 1  

2-6 

 

7-8 

Asistent social principal  

 

Lucrător social principal  

 S 

 

M 

5 

 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 

Medii + curs lucrător social  

  

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP NR. 1 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 

conducere 
Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   55  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 
Şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4-9 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

M 6 

 

 

 

 

10 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Psihopedagog principal 

Asistent social principal  

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Psihopedagogie specială 

Asistent social  

 

12-13 

14-18 

19-41 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G,M 

 

2 

5 

23 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie/infirmieră 

 

42-45 

46-50 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Ingrijitoare 

  

G,M 

G,M 

 

4 

5 

 

Calificare bucătar 
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51 

52 

53 

54 

55 

Muncitor calificat lA 

Muncitor calificat lA 

Inspector de specialitate lA  

Medic specialist 

Şofer l 

G,M 

G,M 

S 

S 

G,M 

1 

1 

1 

1 

1 

Calificare croitorie 

Calificare fochist 

 

medicină ( Preşedinte CEMPAH) 

Calificări specifice 

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

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP NR. 2 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 

conducere 
Nivelul 

studiilor 
Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   51  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 

Şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4 

 

 

5-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Asistent social principal 

 

 

Instructor de educ principal 

  

 

S 

 

 

M 

 

 

1 

 

 

6 

 

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

asistenţă socială 

 

 

11 

12-16 

17-37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G,M 

 

1 

5 

21 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

38-41 

42-45 

46 

47-48 

49-50 

51 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA 

Şofer l 

Muncitor calificat IA 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

4 

4 

1 

2 

2 

1 

 

Calificare bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificari specifice 

Economice 

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

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ADULTE 

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2018 

 TOTAL POSTURI   8  

 CONDUCERE 1    

1 

2-8 

 

Asistent social principal 

 

şef centru S 

S 

 

1 

7 

 

 

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

soc. 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

LOCUINŢA PROTEJATĂ NR.1 „CĂTĂLINA”  

Nr. crt. 
Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   20  
 

 

1 

Personal de conducere şi administrare 

 

 

 

şef centru 

 

 

S 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 

Asistent social principal 

 

Instructor de educ. principal 

  

 

S 

 

M 

 

 

1 

 

5 

 

 

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

soc. 

 

8-10 

11  

12-15 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Kinetoterapeut principal 

Infirmiera 

  

PL 

S 

G,M 

 

3 

1 

4 

 

Medicale 

Kinetoterapie 

Curs de cruce roşie/infirmieră 

 

16-17 

18-19 

20 

Alte categorii de personal 

Şofer l  

Muncitor calificat  IA- bucătar 

Ingrijitoare 

  

G,M 

G,M 

G,M 

 

2 

2 

1 

 

Calificari specifice 

Calificare de bucătar 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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HOTĂRÂREA NR. 7     
 din 26 ianuarie 2018 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului  Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 836/18.01.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management al a 
resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
 Având în vedere Adresa nr. 1883/12.012018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 836/12.01.2018 
 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi nr. 02/10.012018 privind avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal; 

Având în vedere prevederile art. 8 din Anexa nr. l la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,                                           
                      

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâre îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 229/2016 privind probarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
  
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
care răspunde şi de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                   Paul Puşcaş                                                                                      

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 

 
ANEXĂ 

 
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  DIRECŢIEI GENERALE  

DE ASISTENŢǍ SOCIALǍ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI  

 
CAPITOLUL I – DISPOZIŢII   GENERALE 

 
Art.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, denumită în continuare DGASPC, este instituţia 
publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, cu scopul de a asigura aplicarea 
politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială 
şi a serviciilor sociale. 
Art.2. DGASPC funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, în domeniul asistenţei sociale şi 
protecţiei copilului, fiind înfiinţată prin hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107 din 20.12.2004.  
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Art.3. DGASPC are sediul în municipiul Galaţi, str. Brăilei, nr. 138 B, judeţul Galaţi. 
Art.4. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către DGASPC sunt următoarele:  
a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;  
b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;  
c) asigurarea dreptului de a alege;  
d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  
e) participarea persoanelor beneficiare;  
f) cooperarea şi parteneriatul;  
g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;  
h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;  
i) orientarea pe rezultate;  
j) îmbunătăţirea continuă a calităţii;  
k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor. 
Art.5. Activitatea DGASPC se finanţează din: 
a) bugetul local al judeţului Galaţi; 
b) bugetul de stat; 
c) donaţii, sponzorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, permise de lege; 
d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap; 
e) programe de interes naţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din fonduri alocate de la bugetul de stat 
cu aceasta destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii; 
f) programe de interes naţional pentru protecţia adulţilor cu handicap.  
Art.6. Patrimoniul DGASPC este format  din bunurile imobile şi mobile. 
 
CAPITOLUL II – PRINCIPALELE  ATRIBUŢIILE  ALE  DGASPC GALAŢI 
 
Art .7. DGASPC are urmatoarele atribuţii principale: 
a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului: 
1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie 
specială; 
2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului; 
3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament; 
4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; 
5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie 
contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi 
monitorizează activitatea acestora; 
6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial; 
7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de 
protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 
8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa; 
9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi 
garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 
10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii 
adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de 
maturitate ale copilului o permit; 
11. îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare; 
12. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în 
situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 
13. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie şi a 
celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile legii; 
 
b) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice: 
1. asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru 
acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali; 
2. monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi  
pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali; 
3. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea 
acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 
4. fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice care oferă 
servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 
5. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în 
vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 
6. monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează; 
7. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de 
specialitate/mediere; 
8. realizează la nivel judeţean baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează trimestrial aceste date către 
Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 
 
c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi: 
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1. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  şi 
cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată 
de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare; 
2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în 
baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă 
socială pentru persoanele cu dizabilităţi; 
3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi; 
4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv 
menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, 
avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de 
protecţie a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, 
prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia; 
5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege; 
6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 
7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl 
comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 
8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din 
sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale 
acestuia; 
9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 
10. asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care le desfăşoară; 
11. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru 
Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu; 
12. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în condiţiile legii; încheie 
contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi 
monitorizează activitatea acestora; 
 
d) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate: 
1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. 
Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor 
familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul 
individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 
2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei; 
3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă 
a naşterii acesteia; 
4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a 
instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 
5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea 
şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate; 
6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de 
asistenţă socială; 
7. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii 
de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii; 
e) alte atribuţii: 
1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, 
protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi 
combaterii violenţei domestice etc.; 
2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului 
în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială; 
3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în 
activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 
4. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi 
a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de 
colaborare cu aceştia; 
5. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea 
acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii 
violenţei domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale; 
6. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din 
unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii; 
7. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale şi a beneficiilor sociale în 
domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul 
persoanelor la aceste drepturi; 
8. fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea serviciilor sociale; 
9. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate; 
10. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 
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11. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu handicap, victimelor violenţei domestice şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în 
vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 
12. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv 
îngrijirea la domiciliu; 
13. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de 
evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;  
14. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare 
a persoanelor adulte cu handicap; 
15. realizează la nivel judeţean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuţi în Legea nr. 
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea 
acestuia; 
16. sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind 
reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 
17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean. 
 
CAPITOLUL III – CONDUCEREA DGASPC GALAŢI 
 
Art.8. Conducere DGASPC se asigură de către Directorul General si Colegiul Director. 
 
Secţiunea 1: Directorul General 
Art.9. (1) Directorul general al DGASPC asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în 
îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.  
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general emite dispoziţii. 
Art.10. (1) Directorul general reprezintă DGASPC în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi 
juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 
(2) Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 
a) exercită atribuţiile ce revin DGASPC în calitate de persoană juridică; 
b) exercită funcţia de ordonator secundar/terţiar de credite; 
c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al DGASPC şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării 
colegiului director şi aprobării consiliului judeţean; 
d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţeanproiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor 
sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al colegiului director; 
e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor 
prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului 
director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului; 
f) elaborează statul de personal al DGASPC; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul DGASPC, potrivit legii;  
g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţen statul de funcţii al DGASPC, având avizul colegiului director; 
h) controlează activitatea personalului din cadrul DGASPC şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare;  
i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă DGASPC în relaţiile cu aceasta; 
j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului 
k)Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean. 
(3) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii executivi adjuncţi în ordinea 
urmatoare: 
a) director general adjunct economic şi administrativ; 
b) director general adjunct pentru protecţie socială. 
(4) În perioada în care înlocuieşte, directorul general adjunct respectiv exercită toate drepturile şi îndeplineşte toate obligaţiile 
directorului general, având inclusiv drept de semnătură a tuturor documentelor. 
 
Secţiunea 2: Colegiul Director 
Art.11. (1) Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi şi 
este constituită din secretarul judeţului, directorul general, directorii generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul 
DGASPC, precum şi 3 şefi ai structurilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi în 
domeniile educaţie, spaţiu locativ, autoritate tutelară.  
(2) Preşedintele colegiului director este secretarul  judeţului. 
(3) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul 
general al DGASPC sau, după caz, de către unul din directorii generali adjuncţi. 
(4) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum şi în şedinţă 
extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre 
directorii executive generali adjuncţi, , care au şi dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri.Convocarea se face, der egulă, cu cel 
puţin trei zile înainte. 
(5) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului judeţean, membrii comisiei pentru 
protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane 
invitate de colegiul director. 
(6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. 
(7) În exercitarea atribuţiilor ce ii revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 
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(8) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 
a) analizează activitatea DGASPC; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor 
DGASPC; 
b) avizează proiectul bugetului propriu al DGASPC şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general ; avizul este consultativ; 
d) propune consiliului judeţen modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
DGASPC, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 
e) propune consiliului judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC, altele decât bunurile imobile, prin 
licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 
f) propune consiliului judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia generală, în condiţiile 
legii;  
g) propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate de 
consiliul judeţean, în condiţiile legii; 
h) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean. 

 
CAPITOLUL IV – PRINCIPALELE  ATRIBUŢII  ALE  DIRECTORILOR  GENERALI  ADJUNCŢI 

 
Secţiunea 1: Directorul  general adjunct economic şi administrativ 
Art.12. Directorul  general adjunct economic şi administrativ din cadrul DGASPC Galaţi îndeplineste  următoarele atribuţii 
principale: 
a) organizează , conduce, îndruma şi răspunde de activitatea structurilor funcţionale din subordine; 
b) asigură, în condiţiile legii, fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget privind veniturile şi cheltuielile şi urmăreşte 
execuţia acestuia; 
c) răspunde de întocmirea dărilor de seama contabile, potrivit legii; 
d) asigură achiziţionarea, gestionarea şi administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a altor materiale; 
e) exercită controlul intern/managerial pentru o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, 
economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului instituţiei; 
f) acordă viza de control financiar -preventiv pentru operaţiuni  referitoare la deschiderea, repartizarea şi modificarea 
creditelor bugetare; 
g) raspunde de inventarierea  tuturor elementelor patrimoniale ale institutiei , precum şi a , bunurilor şi valorilor  deţinute cu 
orice titlu , aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii bilanţului contabil care trebuie să  asigure o 
imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute; 
h) organizează activitatea de licitaţii; 
i) evaluează performanţele profesionale pentru conducătorii structurilor funcţionale din subordine şi propune calificative 
corespunzătoare; 
j) coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului din subordine; 
k) asigura funcţionarea sistemul de management reglementat prin Codul Controlului Intern; 
l) coordonează şi îndrumă activitatea în domeniul economic şi administrativ a  serviciilor de tip rezidenţial din cadrul 
DGASPC; 
m) propun pentru cercetare disciplinară persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în materie; 
n) asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul structurilor aflate în subordinea sa directă; 
o) întocmeşte / reactualizează, în termen de 30 de zile de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, fisele de 
post ale conducătorilor structurilor funcţionale aflate în subordinea sa şi supraveghează întocmirea, în acelaşi termen a fişelor 
de post ale salariaţilor, din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora; 
p) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi ale 
Comisiei pentru Protecţia Copilului, dispoziţii ale Directorului general al DGASPC Galaţi, în conformitate cu specificul 
activităţilor pe care le coordonează. 

 
Secţiunea 2:  Directorul  general adjunct pentru protecţie socială  
Art.13. Directorul  general adjunct pentru protecţie socială din cadrul DGASPC Galaţi îndeplineşte următoarele atribuţii 
principale: 
a) coordonează si controlează activitatea fiecarei structuri aflate în subordonarea sa directă; 
b) primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru structurile pe care le are în subordine şi informează  directorul 
general al DGASPC asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor; 
c) verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislatiei în cadrul structurilor pe care le coordonează; 
d) ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente; 
e) propune Directorului General al DGASPC calendarul acţiunilor sociale derulate în structurile subordonate, după caz; 
f) desemnează managerii de caz la propunerea conducătorilor structurilor funcţionale din subordine; 
g) analizează şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de  structurile din subordine; 
h) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
i) propune pentru cercetare disciplinară persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu respectarea 
dispoziţiilor legale în materie; 
j) propune Directorului General al DGASPC participarea unor salariaţi din subordine la programele de formare profesională;  
k) asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul structurilor aflate în subordinea sa directă; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2018 

 
m) întocmeşte/reactualizează, in termen de 30 de zile de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, fisele de 
post ale conducătorilor structurilor funcţionale aflate în subordinea sa şi supraveghează întocmirea, în acelaşi termen a fişelor 
de post ale salariaţilor, din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora; 
n) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi ale 
Comisiei pentru Protecţia Copilului, dispoziţii ale Directorului general al DGASPC Galaţi, în conformitate cu specificul 
activităţilor pe care le coordonează. 
 
CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE STRUCTURILOR 
FUNCŢIONALE ALE DGASPC GALAŢI 
 
Art.14. (1) Structurile funcţionale ale DGASPC sunt: biroul, serviciul, compartimentul, centrul, complexul de servicii, casa , 
locuinţa protejată, echipa, adăpostul, cămin, etc. 
(2)   Structurile funcţionale sunt conduse de un şef birou/ serviciu, etc., după caz.  
(3) Structurile funcţionale urmăresc atingerea obiectivelor stabilite de conducerea instituţiei, în acord cu sistemul de 
Management al Calităţii  şi cu strategia de dezvoltare a judeţului. 
(4) Structurile funcţionale au obligaţia să arhiveze documentele conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare. 

 
Secţiunea 1: Structurile aflate în subordinea Directorului General 
 
Art.15.  Compartimentul proiecte are următoarele  atribuţii  principale: 
a) menţine legătura permanentă cu structurile funcţionale din cadrul DGASPC  pentru  identificării de linii de finanţare; 
b) identifică  surse de finanţare interne şi externe pentru programe şi proiecte necesare implementării strategiilor şi a planurilor 
de acţiune pentru implementarea strategiei judeţene în domeniul asistenţei sociale; 
c) elaborează proiecte în cadrul programelor de interes naţional,a programelor cu finanţare nerambursabilă,finanţare 
extrabugetară şi elaborează diverse programe; 
d) face parte din echipa de implementare a proiectelor cu finanţare din bani publici şi fonduri extrabugetare, utilizând 
strategiile managementului de proiect; 
e) întocmeşte evidenţe şi diverse rapoarte referitoare la proiectele scrise sau aflate în curs de implementare sau a diferitelor 
programe aflate în derulare; 
f) sprijină structurile funcţionale din cadrul DGASPC în realizarea şi implementarea de programe/proiecte asigurând 
consultanţă şi îndrumare metodologică; 
g) realizează impreună cu structura de specialitate din cadrul DGASPC estimarea sumelor necesare realizării unor proiecte noi, 
precum şi susţinerii celor în curs de implementare; 
h) asigură serviciile de secretariat ale Colegiului Director; 
i)    ţine evidenţa petiţiilor si le distribuie structurilor de specialitate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 27/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
j)  ţine evidenţa convenţiilor de parteneriat, protocoalelor de colaborare, acordurilor de parteneriat încheiate de către DGASPC 
Galaţi cu diferite instituţii publice sau organizaţii private; 
k) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
l)  fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi 
 
Art.16. Serviciul asistenţă CPC (Comisia pentru Protecţia Copilului) şi CEMPAH (Comisia  de Evaluare a Persoanelor 
Adulte cu Handicap) are următoarele atribuţii principale: 
a)  elaborează, trimestrial sau la cererea Comisiei pentru Protecţia Copilului, proiectele rapoartelor generale privind activitatea 
de protecţie a copilului aflat în dificultate; 
b)  răspunde de convocarea persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului pentru soluţionarea cauzelor 
privind copiii aflaţi în dificultate; 
c)  asigură consemnarea în procesul verbal al şedinţei, a audierilor şi dezbaterilor ce au loc în şedinţa Comisiei pentru Protecţia 
Copilului, a hotărârilor adoptate şi modul în care au fost adoptate; 
d)  redactează hotarârile Comisiei pentru Protecţia Copilului potrivit procesului-verbal al Comisiei în forma şi termenul 
prevăzut de lege; 
e)  comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului în forma şi termenul prevăzut de lege; 
f)  înregistrează într-un registru special de evidenţă hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului, hotărârile privind 
încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap şi/sau orientare şcolară; 
g)  înregistrează în registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei pentru Protecţia Copilului actele emise de Comisie, altele decât 
hotărârile; 
h)  secretarul Comisiei pentru Protecţia Copilului contrasemnează hotărârile adoptate de aceasta, precum şi registrul special de 
procese-verbale (ale cărui pagini sunt numerotate şi poartă ştampila Comisiei pentru Protecţia Copilului); 
i)  asigură evidenţa prezenţei membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului la şedinţe; 
j)  înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către 
Serviciul de evaluare complexă adulţi; 
k)  asigură transmiterea dosarelor la Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, însoţite de raportul de evaluare 
complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă; 
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l)  transmite membrilor Comisiei de Evaluare  a Persoanelor Adulte cu Handicap ordinea de zi şi datele de desfăşurare ale 
şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedinte; 
m)  întocmeşte procesele verbale de desfăşurare a şedinţelor Comisiei de Evaluare   Persoanelor Adulte cu Handicap; 
n)  redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 
zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 
o)  gestionează registrul de procese verbale al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cât şi pe cel de 
contestaţii; 
p) Transmite Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap contestaţiile depuse şi dosarele persoanelor în 
cauză, în vederea soluţionării; 
q)  transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi 
certificatul de orientare şcolară, precum şi alte documente eliberate de către comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la emitere; 
r)  colaborează cu celelalte structuri din cadrul DGASPC pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor biroului; 
s)  face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
t)  fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
u)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi 
 
Art.17. Serviciul juridic şi contencios are următoarele atribuţii principale: 
a) acordă asistenţă juridică structurilor funcţionale din cadrul DGASPC Galaţi şi  beneficiarilor referitor la beneficiile şi 
serviciile de asistenţă socială ; 
b) realizează consilierea juridică a beneficiarului, a familiei acestuia, a asistenţilor maternali şi minorilor peste 10 ani, la 
cererea structurilor funcţionale, cu privire la dispoziţiile legale precum şi la efectele aplicării acestora (drepturile ce le revin şi 
obligatiile  ce le incumbă), raportat de asemenea la competenţa funcţională a DGASPC Galaţi şi întocmeşte fişele de 
consiliere cu privire la aspectele menţionate; 
c)  la cererea structurilor funcţionale,  vizează pentru legalitate documentele intocmite şi colaborează cu acestea în vederea 
realizării în mod corespunzător a activităţilor specifice ; 
d)  reprezintă, pe bază de delegaţie, în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lânga instantele judecatoresti, etc., în 
cauzele întemeiate pe legislaţia specifică, DGASPC, Comisia pentru Protecţia Copilului, Comisia de de Evaluare Medicală a 
Persoanelor Adulte cu Handicap; 
e)  la cererea structurilor funcţionale, din cadrul DGASPC Galaţi, depune diligenţele necesare , în instanţă, pentru clarificarea 
situaţiei juridice a minorilor (inclusiv înregistrarea tardivă a naşterii),  pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de  către 
persoane fizice sau juridice şi datorate bugetului DGASPC Galaţi  ; 
f)  acordă Comisiei pentru Protecţia Copilului sau Comisiei de Evaluare Medicală a Persoanelor Adulte cu Handicap, la 
cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin potrivit legii; 
g)  asigură legalizarea sentinţelor civile şi a altor acte solicitate de instanţă (în formă legalizată), se deplasează, la cererea 
structurilor funcţionale, alături de executorul judecătoresc şi de organele de poliţie pentru  executarea sentinţelor privind 
instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, prin ordonanţă preşedinţială, în conformitate cu dispoziţiile Legii 
272/2004; 
h)  se deplasează în teritoriu ,la cererea structurilor funcţionale, alături de asistenţii sociali pentru verificarea situaţiei 
minorilor, a familiilor ce îi au în îngrijire, (când situaţia impune consiliere juridică a persoanelor enunţate anterior); 
i)  informează structurile funcţionale  despre orice modificare legislativă apărută în domeniu ; 
j)   indeplineşte obligaţii stipulate expres în sarcina consilierului juridic în normele juridice cuprinse în actele normative (ce 
reglementează organizarea şi exercitarea profesiei) şi dispoziţiile Directorului General al DGASPC Galaţi, în conformitate cu 
specificul structurii;  
k)  emite puncte de vedere cu privire la aplicarea dispozitiilor legale  in cazuri determinate, la cererea conducătorului ierarhic 
superior; 
l) formulează propuneri de modificari legislative, in situatia in care aceasta oportunitate este anuntata de initiatorul actului 
normativ; 
m) consilierii juridici au  atribuţii de reprezentare juridică a DGASPC Galaţi , în faţa altor instituţii a statului, activitate ce se 
desfăşoară pe baza delegaţiei semnate de Directorul DGASPC . Pe baza delegaţiei semnate de  Preşedintele CPC şi 
Preşedintele CEMPAH consilierii juridici ai DGASPC Galaţi pot reprezenta şi aceste două structuri din cadrul CJ Galaţi.  
n) asigură circulaţia documentelor între conducere  şi structurile funcţionale  ale instituţiei, coordonând fluxurile de 
documente; face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
o)  fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
p)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de eva medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi 
 
Art.18. Biroul adopţii şi postadopţii are următoarele atribuţii principale: 
a) asigurǎ luarea în evidenţǎ a copiilor al cǎror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internǎ; 
b) asigurǎ sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnatǎ şi luatǎ în considerare în 
raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; 
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c) are în structură utilizatori R.N.A. (Registrul Național pentru Adopții), aceștia fiind  specialiştii care lucrează direct cu 
copilul adoptabil şi adoptatorul/familia adoptatoare atestată ca aptă să adopte, deci are acces la toate datele cuprinse în dosarul 
de adopţie şi, conform prevederilor legale, este obligat să le introducă în sistemul informatic RNA; 
d) are dreptul de a vizualiza datele introduse în sistemul informatic RNA referitoare la  DGASPC Galați, în scopul de a 
verifica respectarea prevederilor legale privind succesiunea etapelor din cadrul procedurii adopţiei, a respectării termenelor de 
realizare a acestor etape, în scopul de a analiza în detaliu cazurile instrumentate; 
e) are dreptul de a accesa profilul copilului greu adoptabil pentru a prezenta adoptatorilor/familiilor adoptatoare care sunt 
caracteristicile copiilor greu adoptabili; 
f) este responsabil cu realizarea procesului de potrivire dintre copil şi persoana/familia atestatǎ ca aptǎ sǎ adopte, 
g) oferǎ persoanei / familiei care îşi exprimǎ intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura de atestare, pregǎtire, 
precum şi despre serviciile de sprijin existente; 
h) asigurǎ evaluarea persoanei/familiei care doreşte sǎ adopte, ţinând cont de interesul superior al copilului şi înaintează 
Directorului General  un raport cu propunere privind acordarea/neacordarea atestatului; 
i) întocmeste un raport final care este aprobat de către Directorul General si poate conţine propuneri vizând încuviintarea 
adoptiei sau dupa caz, prelungirea perioadei de încredintare, înaintându-l instantei judecatoresti, prin serviciul de specialitate; 
j) desfǎşoarǎ activitǎţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale; 
k) asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă 
prevăzută de lege; 
l) înaintează dosarele cu propunerea de deschidere a procedurii adopţiei interne, încredinţare în vederea adopţiei, încuviinţarea 
adopţiei serviciului juridic; 
m) aduce la cunostinta instantei, la solicitarea acesteia, existenta oricaror elemente noi cu privire la situatia parintelui firesc ori 
a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalitatii planului individualizat de protectie; 
n) colaborează cu DGASPC  din celelalte judeţe, ANPDCA şi alte instituţii (poliţie, primării etc.)  în vederea îndeplinirii 
atribuţiilor care îi revin; 
o) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.19. Serviciul resurse umane, organizare şi formare profesională 
A. Compartimentul resurse umane, organizare şi formare profesională are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură evidenţa personalului contractual al DGASPC, completând în acest sens Registrului general de evidenţă a 
salariaţilor (REVISAL) ; 
b) pregăteşte dosarele de pensionare pentru angajaţii DGASPC; 
c) eliberează  adeverinţe privind locul de muncă şi funcţia, la solicitarea angajaţilor; 
d) urmăreşte întocmirea programării concediilor de odihnă anuale de către structurile funcţionale ale DGASPC, le prezintă 
spre aprobare conducerii şi urmăreşte efectuarea concediilor de odihnă ale personalului; 
e) desfăşoară activitate de îndrumare pe linie de personal, în funcţie de modificările intervenite în legislaţie; asigură asistenţă 
de specialitate structurilor funcţionale ale DGASPC, la solicitarea acestora; 
f) pregăteşte documentaţia necesară pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi asigură 
desfăşurarea acestora în condiţiile legii; 
g) solicită actele necesare la angajare şi întocmeşte contractul individual de muncă; 
h) întocmeşte actele adiţionale la contractele individuale de muncă pe perioada derulării raporturilor de muncă, ori de căte 
ori este necesar; 
i) asigură asistenţă de specialitate structurilor funcţionale  la completarea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale şi a declaraţiilor de avere şi interese; 
j) răspunde de gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice; 
k) elaborează actele administrative privind funcţionarii publici (numirea în funcţia publică, modificarea, suspendarea, 
încetarea raporturilor de serviciu, etc.), conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
l) colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea aplicării şi respectării legislaţiei în domeniul 
funcţiilor publice; 
m) întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice; 
n) întocmeşte planul anual de formare profesională, pe baza propunerilor conducătorilor structurilor funcţionale din cadrul 
DGASPC  ;  
o) întocmeşte orice alte situaţii solicitate de conducerea DGASPC sau   de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 
p) coordonează personalul însărcinat cu activitatea de arhivă ;  
q) coordonează personalul însărcinat cu activitatea de registratură; 
r) întocmeşte şi predă în termen raportele statistice referitoare la numărul salariaţilor; 
s) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
t)  fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
u)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  
 
B.  Compartiment monitorizare, mass- media are următoarele atribuţii principale: 
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B1. (monitorizare) : 
a) întocmeste lunar situaţia beneficiarilor fugiţi din sistemul de protecţie al DGASPC şi o transmite Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;  
b) întocmeşte  trimestrial  fişa de monitorizare privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a copilului din cadrul 
DGASPC Galaţi şi din cadrul consiliilor locale din judeţul Galaţi şi o comunica Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;  
c) întocmeste raportul de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi anual privind asistenţa socială şi protecţia copilului din 
cadrul DGASPC  şi îl comunică Consiliului Judeţean Galaţi; 
d) întocmeste trimestrial fişa de monitorizare privind cazurile de violenţă în familie existente în evidenţa autorităţilor publice 
locale din judeţul Galaţi, a ONG-uri şi a DGASPC Galati şi o comunica Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale; 
e) întocmeşte trimestrial  fişa de monitorizare privind structura de personal şi tipurile de servicii din cadrul DGASPC Galaţi şi 
o comunică Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale;  
f) analizeaza  situaţia copiilor nepusi in legalitate pe linie de stare civila din cadrul DGASPC  şi o transmite Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale; întocmeste 
lunar fişa de monitorizare privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a copilului din cadrul DGASPC şi o transmite 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;  
g) centralizeaza fişele privind standardele de cost pentru serviciile sociale acordate copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu 
handicap din cadrul autorităţilor publice locale din judeţul Galaţi;  
h) întocmeste alte rapoarte şi situaţii statistice solicitate de instituţii publice; 
i) verifică activitatea de monitorizare a respectării drepturilor copilului, centralizând informaţiile privind acest aspect la nivel 
judeţean;  
j) colaborează  cu structurile de specialitate din cadru Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ONG, etc. în vederea 
îmbunătăţirii şi folosirii de instrumente comune pentru activitatea de monitorizare a respectarii drepturilor beneficiarilor 
serviciilor sociale.  
B2. (mass-media): 
a) se autosesizează în numele DGASPC cu privire la cazurile de interes semnalate în mass-media, prin intermediul 
structurilor de specialitate; 
b) asigură stabilirea instrumentelor de comunicare publică la nivelul instituţiei(conferinţe de presă, comunicate de presă, 
interviuri, întâlniri de presa, conferinţe şi seminarii, evenimente speciale); 
c) promovează şi protejează imaginea  beneficiarilor serviciilor de asistentă socială; 
d) organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica  beneficiarilor serviciilor de asistenţă 
socială; 
e) realizeaza demersurile necesare în vederea asigurării transparenţei activităţilor întreprinse de DGASPC; 
f) asigură transmiterea informaţiilor solicitate de către mass-media în cel mai scurt timp posibil, în colaborare cu şefii de 
structuri şi cu acordul Directorului general; 
g) facilitează accesul la informaţiile de interes public, comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituţiei şi/sau site-ul 
instituţiei; 
h) aduce la cunostinţa conducerii si structurilor funcţionale, articole apărute după intervenţia acestora în mass-media; 
i) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 
j) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  

 
C. Compartimentul intern de prevenire şi protecţie pentru aparatul de specialitate are   următoarele   atribuţii principale: 
a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în 
practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva 
incendiilor; analizează situaţia de risc de incendiu,  precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 
b) studiază actele normative care reglementează activitatea de supraveghere a sanătaţii şi securităţii muncii, verifică aplicarea 
lor în practică şi face propuneri de prevenire sau corectare a unor acţiuni generatoare de risc; 
c) întocmeşte planul de asigurare a securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi urmăreşte modul de aplicare a acestuia; 
d) participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului 
încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în 
ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în 
institutii similare din ţară şi străinătate; 
e) participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul DGASPC-aparatul de specialitate şi face 
propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi; 
f) acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi 
naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor 
avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite; 
g) participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, 
consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege; 
h) urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor DGASPC-aparatul de specialitate cu instalaţii, 
aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea 
măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale; 
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i) urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru 
prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora; 
j) face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de 
învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se 
prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 
k) aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia 
prevenirii şi stingerii incendiilor;   
l) se preocupă ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în 
special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru cât şi echipament de protecţie, specifice locului de muncă şi postului 
său; 
m)  face propuneri pentru fundamentarea bugetului;     
n) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
D. Compartimentul intern de prevenire şi protecţie pentru centre are   următoarele   atribuţii principale: 
a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în 
practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva 
incendiilor; analizează situaţia de risc de incendiu,  precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 
b) studiază actele normative care reglementează activitatea de supraveghere a sanătaţii şi securităţii muncii, verifică aplicarea 
lor în practică şi face propuneri de prevenire sau corectare a unor acţiuni generatoare de risc; 
c) întocmeşte planul de asigurare a securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi urmăreşte modul de aplicare a acestuia; 
d) participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului 
încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în 
ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în 
institutii similare din ţară şi străinătate; 
e) participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul DGASPC-centre şi face propuneri pentru 
înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi; 
f) acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi 
naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor 
avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite; 
g) participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, 
consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege; 
h) urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor DGASPC- centre cu instalaţii, aparatură, echipament 
de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie 
împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale; 
i) urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru 
prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora; 
j) face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de 
învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se 
prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 
k) aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia 
prevenirii şi stingerii incendiilor;   
l) se preocupă ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în 
special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru cât şi echipament de protecţie, specifice locului de muncă şi postului 
său; 
m)  face propuneri pentru fundamentarea bugetului;     
n) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 
Secţiunea 2: Structurile aflate în subordinea Directorului General Adjunct economic şi administrativ 

 
Art.20. Serviciu financiar – contabilitate şi analiza economică 
A. Biroul financiar – salarizare are următoarele atribuţii principale: 
a) determină drepturile băneşti cuvenite personalului precum şi obligaţiile aferente în baza legislaţiei, a dispoziţiilor, a copiilor 
după actele adiţionale comunicate şi a altor documente specifice, întocmeşte fişele de salarii şi  le   comunică  salariaţilor; 
b) determină obligaţiile unităţii la Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi le declară prin declaraţia unică 112 
şi declaraţia 100 ; 
c) primeşte actele adiţionale, dispoziţiile, cererile de concediu de odihnă, concediu de studii, concediu fără salariu de la 
Serviciul Resurse umane – Compartiment resurse umane, organizare şi formare profesională, primeşte   pontajele de la toate 
structurile organizaţionale ale DGASPC Galaţi, prin   registratura unităţii, cu viza directorilor în subordinea cărora se află 
fiecare în   parte şi, întocmeşte în baza acestora şi a celorlalte documente (cereri, referate, etc) statele de plată privind 
drepturile de natura salarială pe fiecare subcapitol, pe structura de funcţionari publici şi personal contractual; 
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d) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile membrilor CPC şi CEMPAH precum şi statele de plată pentru proiectele 
aflate în desfăşurare; 
e) efectuează corespondenţă cu executorii judecătoreşti şi salariaţii, pentru adresele de înfiinţare a popririlor pe salariu, 
efectuează poprirea şi transmite corespondenţă de informare asupra măsurii luate către instituţiile care au solicitat aceste 
reţineri precum şi către salariaţii în cauză; 
f) verifică, calculează şi plăteşte certificatele de concediu medical, întocmeşte dosarele de recuperare a sumelor plătite din 
FNUASS şi care reprezintă diferenţa dintre sumele cuvenite şi le depune la Casa de Sănătate,   procedurilor CCI; 
g) întocmeşte fişierele pentru viramentul drepturilor salariale în conturile deschise de salariaţi la băncile comerciale, atât în 
format electronic cât şi pe suport de hârtie şi le transmite în termen - potrivit procedurilor CCI; 
h) întocmeşte declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile / pierderile realizate pe fiecare beneficiar 
de venit (D205) şi le depune anual, până la sfârşitul lunii februarie - potrivit procedurilor CCI; 
i) asigură utilizarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a sistemelor de prelucrare automată a datelor pentru calculul 
drepturilor salariale precum şi salvarea acestor date pe serverul unităţii şi pe suport magnetic; 
j) efectuează şi răspunde de plăţile prin virament a obligaţiilor către terţi, referitoare la achiziţiile de bunuri materiale, prestări 
de servicii; 
k) eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi pentru diferite instituţii (medic  de familie, bănci comerciale, instanţe, asociaţii 
de proprietari etc.) – potrivit procedurilor SMC; 
l) urmăreşte, în baza înştiinţărilor privind stingerea creanţelor fiscale, concordanţa dintre fişa plătitorului întocmită la nivelul 
DGRFP Galaţi cu  declaraţiile transmise lunar şi plăţile efectuate în baza acestora; 
m) verifică şi întocmeşte dosarul privind obligaţiile de plată stabilite prin somaţiile de plată şi deciziile referitoare la 
obligaţiile de plată a accesoriilor, transmiţându-l Serviciului juridic şi contencios în vederea demarării, de către acesta, a 
tuturor căilor de atac; 
n) depune lunar, la unitatea teritorială de trezorerie, necesarul de numerar pentru plăţile prin casierie, conform legislaţiei în 
materie; 
o) efectuează plăţile şi încasările în numerar, în conformitate cu Regulamentul de casa şi Legea contabilităţii, reflectate în 
registrele de casă; 
p) identifică proiectele de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate sau condiţiile de încadrare în 
limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament; 
q) întocmeşte şi analizează situaţia privind costul/beneficiar pe fiecare structură prevazută de legislaţia specifică şi întocmeşte 
proiectul de hotărare pentru aprobare de către Consiliul Judeţean Galaţi ; 
r) colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în vederea raportării 
datelor privind Fişa entităţii publice pentru DGASPC Galaţi; 
s) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
B. Compartimentul  contabilitate - buget are următoarele atribuţii principale: 
a) întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale, verificând corelaţiile între bilanţ, contul de execuţie, contul de 
rezultat patrimonial şi celalate anexe; 
b) înregistrează   cronologic   şi   sistematic, prin programul informatic  operaţiunile privind mişcările bunurilor instituţiei,a 
valorilor   materiale   şi   băneşti   în   conformitate   cu   legea contabilităţii,   respectarea   planului   de   conturi    general,   a   
modelelor   registrelor   şi formularelor  comune privind  activitatea  financiar-contabilă,  a  normelor  metodologice a 
Ministerului de Finanţe privind întocmirea şi utilizarea acestora - potrivit procedurilor CCI; 
c)  ţine   evidenţa   angajamentelor   legale,   angajamentele   bugetare   individuale   sau globale; 
d) întocmeşte lunar balanţa de verificare; 
e) elaborează   proiecte   de   buget   în   baza   propunerilor   fundamente   de structurile   de   specialitate  şi  repartizarea 
creditelor bugetare aprobate potrivit   bugetului instituţiei în limita prevederilor şi  destinaţiilor aprobate; 
f) organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, 
a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor fixe, a decontărilor cu debitorii şi creditorii; 
g) exercită controlul financiar preventiv propriu referitor la administrarea patrimoniului şi a fondurilor publice; identifică 
proiectele de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate sau condiţiile de încadrare în limitele şi 
destinaţia creditelor bugetare şi de angajament; 
h) înregistrează şi   urmareşte  lichidarea   debitorilor,  conform  procedurilor aprobate;  
i) înştinţează debitorii şi Serviciul juridic şi contencios cu privire la debitele greu solvabile în vederea recuperării; 
j) elaborează   proceduri   operaţionale   specifice   domeniului   de   activitate conform Codului de control intern; 
k) asigură arhivarea documentelor contabile ale serviciului întocmind documentaţia de predare la arhivă; 
l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
C)   Compartimentul evidenţă prestaţii sociale  are următoarele atribuţii principale: 
a) întocmeşte şi raportează în termen situaţiile  statistice referitoare la plata si necesarul privind  drepturile persoanelor cu 
handicap solicitate de către instituţiile abilitate; 
b) întocmeşte recapitulaţia  plăţilor privind drepturile persoanelor cu handicap; 
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c) transmite mandatele poştale şi borderourile pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap către poştă şi băncile de 
credit unde acestea îşi au conturile deschise şi întocmeşte  ordinele de plată în vederea efectuării decontărilor ;  verifică 
sumele   returnate reprezentând   indemnizaţii  privind  prestaţiile sociale atăt cele cuvenite la plată sau necuvenite, în scopul 
repunerii  în plata acestora sau a virării către bugetul de stat; 
d) întocmeşte deciziile de plată pentru debitori din drepturi încasate necuvenit de către persoanele cu handicap; 
e) înregistrează în evidenţa contabilă debitorii din sume încasate necuvenit, urmărind încasarea lor şi transmiţând către 
Serviciul juridic şi contencios acele cazuri ce nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă; 
f) ţine evidenţa dosarelor privind dobânzile subvenţionate; 
g) întocmeşte  necesarul   de   fonduri    a dobânzilor  subvenţionate şi pentru plata prestărilor de servicii reprezentând 
transportul persoanelor cu handicap; 
h) verifică în scopul decontării borderourile şi biletele ce stau la baza facturilor reprezentând transportul persoanelor cu 
handicap; 
i) întocmeşte şi transmite situaţiile statistice privind  persoanele cu handicap şi drepturile acestora solicitate de Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi; 
j) fundamentează   şi  întocmeşte   proiectele  de  dispoziţii   ale  Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate 
de DGASPC, în domeniul său de activitate; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâriale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
D. Centrul de evidenţă gestiuni şi casierie: are   următoarele   atribuţii principale: 
a) înregistrează în programul informatic de contabilitate, documentele primare (note de recepţii, bonuri de consum, bonuri de 
transfer, liste zilnice de alimente) ; 
b) se preocupă de păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimonială a structurilor rezidenţiale; 
c) ţine evidenţa conturilor analitice după provenienţa acestora (buget,donaţii,proiecte cu finanţare europeană); 
d) efectuează plăţile şi încasările în numerar, în conformitate cu Regulamentul de casa şi Legea contabilităţii, reflectate în 
registrele de casă; 
e) încasează  de la Trezoreria municipiului Galaţi numerarul conform filei de CEC completată de persoana cu atribuţii în acest 
sens din cadrul serviciului financiar-contabilitate; 
f)    asigură integritatea sumelor în numerar depozitate în casieria unităţii; 
g) urmăreste plafoanele de casa; 
h) gestionează şi ţine evidenţa formularelor cu regim special; 
i) fundamentează   şi  întocmeşte   proiectele  de  dispoziţii   ale  Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâriale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 
Art.21. Serviciul achiziţii publice şi urmărire contracte : 
A. Compartiment atribuire contracte de achiziţie publice  are următoarele atribuţii principale: 
a) primeşte de la structurile funcţionale implicate în procesul de achiziţie publică solicitările de produse, servicii şi lucrări  
prezentate defalcat,  cu descrierea specificaţiilor  tehnice, calitative, dimensiuni, etc. în aşa manieră încât să corespundă 
necesităţii obiective a autorităţii contractante; 
b) solicită  verificarea şi avizarea necesarelor de produse, servicii şi lucrări  de către  structurile funcţionale  de specialitate 
din cadrul DGASPC, în funcţie de obiectul achiziţiei, de legislaţia în vigoare, scopul şi destinaţia achiziţiei, stocuri, standarde 
şi omologări, precum şi alte reglementări  tehnice elaborate de organisme de specialitate; 
c) centralizează, după avizarea structurilor  de specialitate toate solicitările de produse, servicii şi lucrări şi estimează 
valorile acestora, în vederea stabilirii procedurilor de achiziţie ce urmează a se efectua în decursul anului; 
d) elaborează planul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte structuri 
funcţionale din cadrul DGASPC, ţinând cont de toate sursele de finanţare  şi estimează perioadele de aplicare a procedurilor 
de achiziţie; 
e) derulează proceduri de atribuire, stabileşte criterii de evaluare, de calificare şi selecţie a ofertelor, elaborează 
documentaţiile de atribuire pentru toate achiziţiile de produse, servicii şi lucrări  la nivelul DGASPC; 
f) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de actele normative în materie; 
g) participă la întocmirea tuturor documentelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie, în 
condiţiile legii, prin conlucrarea cu structurile funcţionale de specialitate, în funcţie de obiectul  achiziţiei; 
h) participa în comisiile de evaluare a ofertelor; 
i) aplică şi finalizează procedurile de atribuire, prin elaborarea şi încheierea contractelor de achiziţii publice sau a 
acordurilor cadru prin colaborarea cu biroul juridic; 
j) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 
k) anticipează, identifică şi controlează dificultăţile şi riscurile asociate achiziţiilor, apărute în evaluarea ofertelor sau 
anularea procedurii de atribuire; 
l) cunoaşte si rezolva modul de solutţionare a contestaţiilor; 
m)  întocmeste raportări anuale către ANAP; 
n) asimilează noutăţile legislative care guvernează achiziţiile publice; 
o) utilizeaza Sistemul electronic al achiziţiilor publice – S.E.A.P în ceea ce priveşte transmiterea şi publicarea anunţurilor / 
invitaţiilor de participare, a documentaţiilor de atribuire, eratelor şi clarificărilor prin S.E.A.P, respectând cerinţele impuse de 
sistemul electronic S.E.A.P.; 
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p) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală  aferente procesului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii şi pentru respectarea 
Codului de conduita etică; 
q) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în condiţiile legii , a 
transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii; 
r) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele incheiate; 
s) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul DGASPC în toate problemele în limita competenţelor stabilite, precum şi 
cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
t) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
B. Compartiment urmărire contracte are următoarele atribuţii principale: 
a) urmăreşte derularea contractele de achizitie publică, de la semnare până la finalizare. Se urmăreşte respectarea clauzelor 
din contract privind calitatea, cantitatea şi preţul bunurilor comandate sau serviciilor prestate, precum şi respectarea 
termenelor de livrare angajate de către fiecare contractant. De asemenea, se verifică concordanţa între comandă, nota de 
recepţie şi factura privind cantitatea, preţul şi calculele aferente; 
b) întocmeste comenzi lunare şi zilnice către furnizori pe baza contractelor încheiate şi în funcţie de referatele structurilor 
funcţionale; 
c) certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor şi avizelor emise de furnizori, întocmind borderourile de plată pe 
care le transmite Serviciului Financiar –Contabilitate; 
d) asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit şi ţine evidenţa acestora; 
e) întocmește documentele constatatoare emise în temeiul legislatiei in vigoare; 
f) participă la elaborarea Programului anual de achiziţii publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelate 
compartimente din cadrul autorităţii contractante ; 
g) menţine legătura între furnizorii/prestatorii de servicii  şi structurile funcţionale ale DGASPC Galaţi, pentru o bună 
aprovizionare, urmărind contractele de achiziţie publică , de la semnare până la finalizare;  
h) întocmeşte şi verifică, centralizarea solicitărilor tuturor structurilor funcţionale ale DGASPC  şi estimează valorile 
acestora, în vederea stabilirii, împreuna cu compartimentul achizitii publice , a planului anual de achiziţie publică şi stabilirea 
procedurilor de achiziţie ce urmează a se efectua în decursul anului; 
i) întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţiile publice pe baza documentelor justificative, emise de compartimentele de 
specialitate; 
j) transmite structurilor funcţionale caracteristicile tehnice ale produselor achiziţionate în conformitate cu caietul de sarcini în 
vederea evaluării şi recepţiei acestora; 
k) urmăreşte constituirea garanţiilor de bună execuţie, conform clauzelor contractuale; 
l) întocmeşte procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor parţiale şi finale cu constituirea comisiei aprobate de 
DGASPC; 
m) informează conducerea DGASPC  cu privire la necesitatea încheierii de acte adiţionale la contracte, generate de situaţii ce 
care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziţie publică, cu privire la necesitatea suplimentării cantităţilor de produse, 
servicii şi lucrări sau de prelungire a duratei contractelor; 
n) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală  aferente procesului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii şi pentru respectarea 
Codului de conduita etică; 
o) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în condiţiile legii , a 
transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii; 
p) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele încheiate; 
q) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul DGASPC în toate problemele în limita competenţelor stabilite, precum şi 
cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
r) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
C. Centrul de contractare servicii sociale are următoarele atribuţii principale: 
a) contractarea serviciilor sociale se face în baza unei proceduri de atribuire, deschisă tuturor furnizorilor privaţi de servicii 
sociale acreditaţi, în care orice organizaţie are posibilitatea de a participa;  
b) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei 
şi a drepturilor copilului, in funcţie de nevoile identificate sau cu operatori economici prin încheierea de contracte  de 
colaborare cu aceştia; 
c) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea 
contractarii de servicii sociale, acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a 
copilului/tânărului/adultului,  în funcţie de nevoile identificate; 
d) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală  aferente procesului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii şi pentru respectarea 
Codului de conduita etică; 
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e) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în condiţiile legii, a 
transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii autorităţii; 
f) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele incheiate; 
g) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul DGASPC în toate problemele în limita competenţelor stabilite, precum şi 
cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi  
h) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate 
i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanelor adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.22. Centrul de coordonare activităţi administrative, reparaţii curente, tehnic şi transport ( inclusiv magazia 
centrală): 
A. Centrul de coordonare activităţi administrative, reparaţii curente, tehnic şi transport are următoarele atribuţii 
principale:  
a) vizează referatelor pentru: obţinerea autorizaţiilor sanitare de funcţionare(ASF), diferite solicitări pentru reparaţii curente 
sau auto, achiziţionarea abonamentelor de transport, etc; 
b) asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfaşoară activitatea DGASPC Galaţi; 
c) realizează activităţi cu caracter tehnic; 
d) întocmeşte şi vizează necesarul de materiale şi reparaţii curente ale bunurilor din dotarea DGASPC Galaţi; 
e) asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare şi a normelor tehnice de exploatare aprobate ; 
f) monitorizează consumul de carburant cu încadrarea în baremul aprobat; 
g) raspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor DGASPC Galaţi, urmărind efectuarea la timp a 
reviziilor tehnice; 
h) coordonează şi monitorizează activitatea tuturor muncitorilor, efectuează repartizarea acestora pe lucrări şi realizează 
pontajul acestora; 
i) coordonează şi monitorizează activitatea tuturor conducătorilor auto, efectuează repartizarea acestora pe mijloacele de 
transport şi pe trasee şi realizează pontajul acestora; 
j) întocmeşte graficele anuale pentru igienizarea tuturor imobilelor; 
k) întocmeşte săptămânal grafice de repartizare a muncitorilor şi conducătorilor auto pe lucrări, respectiv trasee, pe baza 
propunerilor; 
l) face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări servicii şi utilităţi necesare; 
m) colaborează la definitivarea dosarului cu documente pentru a fi efectuată casarea bunurilor degradate (bunuri ce au fost 
propuse la casare în urma inventarierii patrimoniului); 
n) rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea în caz de avarie a autoturismului (CASCO); 
o) organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de personalul de deservire şi de efectuare a curăţeniei zilnice a 
spaţiilor verzi; 
p) în indeplinirea atribuţiilor ce ii revin colaborează cu toate structurile funcţionale din cadrul direcţiei; 
q) ţine evidenţa şi urmăreşte mişcarea tuturor mijloacelor de transport aflate în parcul auto al direcţiei, monitorizează 
completarea jurnalelor de bord ale autovehiculelor; 
r) vizează şi transmit către Serviciul Financiar- Contabilitate pentru plată, facturile pentru plata abonamentelor de transport 
în comun ; 
s) vizează diferite deconturi ale salariaţilor; 
t) întocmeşte referate de necesitate şi comenzi atunci când este cazul (materiale, rechizite, abonamente Transurb pentru 
salariaţi şi beneficiari; 
u) ridică de la SC Transurb SA abonamentele pentru transportul în comun; 
v) intocmeşte necesarele de materiale pentru igienizare, curăţenie, rechizite, asigurări auto, roviniete, consumabile auto,etc; 
w) realizează citirea subcontoarelor de utilităţi ale fundaţiilor care  prestează servicii sociale în spaţiile administrate de 
DGASPC Galaţi şi înaintează consumurile către Serviciul Patrimoniu în baza proceselor- verbale întocmite cu consumatorii; 
x) eliberează zilnic  foi de parcurs; 
y) preia zilnic foile de parcurs completate  de către şoferi şi întocmeşte calculului consumului de carburant pe baza datelor 
notate de şoferi în foaia de parcurs; 
z) inregistrează consumul zilnic al autovehiculelor în fişa activităţii zilnice pentru autovehicule; 
aa)  întocmeşte (în baza fişei de activitate zilnică a autovehiculelor) informări privind situaţia consumurilor lunare de 
carburanţi pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al DGASPC Galaţi, informare ce se înaintează Serviciului Financiar 
-Contabilitate; 
bb) urmăreşte respectarea normelor PM si PSI de către responsabilul cu protecţia muncii şi PSI; 
cc) menţine în bună stare de funcţionare şi efectuează reparaţiile curente, atunci când este cazul, pentru instalaţii electrice, 
sanitare, tâmplarie, operaţiuni de igienizare,etc în cadrul  spaţiilor aflate în administrarea  DGASPC Galaţi; 
dd)  verifică oportunitatea solicitarilor centrelor şi caselor privind consumul de materiale pentru reparatii şi le avizează; 
ee)  intervine în cazul avariilor apărute la instalaţiile sanitare şi electrice în zilele de sâmbată şi duminică şi alte sărbători sau 
zile libere legale; 
ff) întocmeşte fişe de intervenţie şi de recepţie a lucrărilor de reparaţii; 
gg)  realizează deplasarile necesare cu respectarea graficelor săptămânale, împreună cu structurile funcţionale; 
hh)  întocmeşte centralizatorul cu lucrări de igienizare şi reparaţii capitale necesare spaţiilor aflate în administrarea DGASPC 
Galaţi; 
ii) realizează activităţile de ordine şi curăţenie în incinta sediului DGASPC (curte şi anexe); 
jj) face propuneri privind siguranţa în exploatare a construcţiilor; 
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kk) iniţiază si organizează activitatea de întocmire/revizuire a Nomenclatorului Arhivistic în cadrul DGASPC; 
ll) asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului Arhivistic; 
mm) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
nn)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
B. Magazia Centrală are următoarele atribuţii principale: 
a) primeşte, păstrează şi eliberează bunurile în magazie numai în baza documentelor justificative; 
b) verifică  concordanţă între datele înscrise în actele însoţitoare şi bunurile primite, identifică viciile aparente şi  semnează 
de primirea bunurilor; 
c) primeşte şi recepţionează bunurile  în prezenţa unei comisii constituite prin dispoziţie a directorului general, întocmind 
note de recepţie şi constatare de eventuale diferenţe; 
d) eliberează  din magazine bunurile în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate exclusiv pe  în baza documentelor   de 
eliberare; 
e) completează  în evidenţa tehnico-operativă , operaţiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor; 
f) predă în termen conform procedurilor de control intern, angajaţilor cu atribuţii legate de  GESTOC documentele în baza 
cărora a consemnat operaţiunile de primire şi eliberare de bunuri; 
g) ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în teren în cadrul aparatului de specialitate; 
h) comunică, în scris, conducătorului instituţiei  în cel mai scurt timp posibil,plusurile şi minusurile din gestiune, cazurile de 
depreciere sau degradare ori situaţiile în care s-ar ajunge acolo, cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au 
atins limitele cantitative maxime sau minime, stocurile de bunuri fără mişcare, cu mişcare lentă;  
i) verifică lunar concordanţa dintre evidenţa tehnico-operativă şi cea sintetică ţinută de GESTOC; 
j) participă efectiv la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia centrală; 
k)  respectă legislaţia privind gestionarea bunurilor; 
l) asigură depozitarea ambalajelor în locuri special amenajate (degrevând căile de acces); 
m) întocmeşte bonurile de eliberare/returnare/transfer pentru materiale şi obiecte de inventar   pe baza referatelor aprobate; 
n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.23. Centrul evidenţă şi monitorizare gestiuni şi patrimoniu are următoarele atribuţii principale  
a) întocmeşte şi urmăreşte aplicarea procedurilor de  gestionare a patrimoniului DGASPC; 
b) organizează activitatea de predare, primire,transfer/ transmitere fără plată a elementelor patrimoniale; 
c) organizează şi supraveghează operaţiunile de inventariere a  tuturor elementelor patrimoniale ale instituţiei , precum şi a , 
bunurilor şi valorilor  deţinute cu orice titlu , aparţinând altor persoane juridice sau fizice şi întocmeşte procesul-verbal al 
comisiilor de inventariere; 
d) organizează, supraveghează  şi verifică modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul DGASPC; 
e) întocmeşte şi ţine evidenţa documentelor referitoare la deţinerea, exploatarea sau înstrăinarea imobilelor şi terenurilor aflate 
în administarea DGASPC; 
f) asigură evidenţa  mijloacele fixe  din patrimoniul instituţiei prin completarea la zi a Registrului numerelor de inventar şi 
verificarea concordanţei cu fapticul din teren; 
g) verifică şi fundamentează  necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea achiziţionării lor conform legislaţiei 
în vigoare, atât cel solicitat de către structurile rezidenţiale cât şi cel pentru aparatul de specialitate; 
h) organizează şi participă la procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând DGASPC; 
i) face propuneri si organizează operaţiunile de scoatere din uz, declasare şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de 
inventar uzate fizic şi/sau moral; 
j) încheie contracte privind constituirea garanţiilor în numerar pentru gestionari, ţine evidenţa acestora în vederea actualizării 
garanţiei şi întocmirii documentaţiei necesare de transmis către CECBANK; 
k) participă la un schimb permanent de date cu celelalte structuri funcţionale ale DGASPC în vederea actualizării datelor 
privind situaţia patrimonială; 
l) participă la activitatea de preluare a patrimoniului instituţiilor reorganizate în cadrul DGASPC; 
m) depune diligenţele necesare în vederea punerii în legalitate a funcţionării tuturor imobilelor aflate în administrarea 
DGASPC; 
n) primeşte lunar situaţia  stocurilor şi a rulajelor  bunurilor aflate în fiecare gestiune din cadrul instituţiei , în vederea 
analizării acestora şi face propuneri în  conformitate cu  legislaţia în vigoare şi obiectivelor DGASPC; 
o) participă la întocmirea evaluărilor bunurilor primite prin donaţii / sponsorizări pentru stabilirea valorii juste în vederea 
înregistrării în contabilitate a acestora; 
p) face propuneri privind proiectul de buget referitor la fondurile necesare pentru lucrările de întreţinere, reparaţii, investiţii, pe 
bază de memorii justificative; 
q) organizează activitatea de elaborare a documentaţiilor necesare aprobării şi efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere; 
r) asigură asistenţă tehnică pentru lucrări de reparaţii, întreţinere şi investiţii; 
s) verifică şi recepţionează  lucrările de reparaţii executate în regie proprie; 
t) participă la recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi; 
u) face propuneri privind programul anual de investiţii şi întocmeşte memoriile justificative referitoare la  
procurarea/efectuarea acestora; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2018 

 
v) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
w) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.24 . Compartimentul IT are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură administrarea şi întreţinerea site-ului DGASPC; 
b) organizează arhitectura intranet conform necesităţii, în topologia de routete şi switch-uri diagnosticând echipamente şi 
staţii de lucru; 
c) administrează şi gestionează bazele de date din cadrul DGASPC, asigurându-le integritatea şi eficienţa în mediul de lucru, 
respectiv în reţeaua structurata în care acestea sunt integrate; 
d) asigură implementarea şi verifica exploatarea programelor informatice la nivelul DGASPC; 
e) asigură iniţierea personalului în utilizarea aplicaţiilor instalate (sensitive, aplicaţie contabilitate, salarizare, legislaţie etc); 
f) administrează şi gestionează reţeaua reteaua de calculatoare si VPN; 
g) gestionează serviciile de acces şi transmisii date şi administrează echipamentele provider-ului de Internet si VPN; 
h) colaborează cu firme de specialitate în vederea asigurării asistenţei tehnice necesare remedierii disfunctionalităţii 
sistemelor de calcul şi serviciilor de transmisii date sau voce; 
i) participă la partea de analiză şi implementare a infrastructurii hardware şi software necesară la nivelul DGASPC; 
j) face propuneri privind proiectul de buget referitor la fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării infrastructurii 
hardware şi software din cadrul DGASPC; 
k) cunoaşte şi respectă normele legale privind funcţia publică; 
l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.25. Compartimentul control intern şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură mentenanţa sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional SR EN ISO 9001-2008 şi a 
sistemului de control intern, conform Ordinului 946/2005; 
b) elaboreazǎ, revizuieşte şi distribuie, în mod controlat, documentaţia sistemului de management al calităţii, documentaţia 
sistemului de control intern, documentatia cu privire la siguranta alimentului si documentele privind protectia datelor cu 
caracter personal în cadrul DGASPC; 
c) verifică procedurile şi/sau instrucţiunile de lucru elaborate/revizuite de structurile funcţionale ale DGASPC  şi le 
distribuie, în mod controlat, proprietarilor de proces;  
d) ţine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie – în original) a documentelor sistemului de management al calităţii 
şi ale sistemului de management al controlului intern, a documentelor privind siguranta alimentului si ale protectiei datelor cu 
caracter personal emise la nivel de structuri funcţionale şi asigură difuzarea / retragerea lor controlată în cadrul organizaţiei; 
e) instruieşte şi oferă consultanţă salariaţilor din cadrul structurilor funcţionale ale DGASPC, pe probleme de calitate, 
control intern, siguranta alimentului, protectia datelor cu caracter personal si arhivă  de câte ori se consideră necesar sau la 
solicitarea acestora; 
f) întocmeşte programul anual de audit al SMC şi programul anual de control intern; 
g) efectuează auditurile sistemului de management al calităţii şi verifică modul cum funcţionează sistemul de control intern; 
h) întocmeşte rapoartele de audit şi rapoartele de verificare ale sistemului de control intern; 
i) urmăreşte implementarea/eficienţa acţiunilor preventive/corective stabilite împreună cu reprezentantul zonei auditate; 
j) colectează toate datele provenite de la structurile funcţionale ale DGASPC legate de îmbunatăţirea calităţii serviciilor, 
pentru ca acestea să poată fi analizate global, în vederea discutării lor în cadrul analizei de management; 
k) organizează reuniunile de analiză a Sistemului de Management al Calităţii şi a Sistemului de Control Intern; 
l) întocmeşte procesele-verbale care conţin rezultatele analizei de management şi le distribuie tuturor celor interesaţi; 
m) efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, 
întocmeşte rapoarte, face propuneri pentru remedierea deficiențelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii ; 
n) informarea  persoanei  vizate, reprezentanţii persoanei vizate, salariaţii instituției, atunci când datele cu caracter personal 
sunt colectate direct de la aceștia, în condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea 
datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute și consecinţele 
refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenţie asupra datelor și 
de opoziţie, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, respectiv să ofere orice alte informaţii a căror furnizare este 
impusă prin dispoziţii ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrări Datelor cu Caracter Personal, ţinând seama de 
specificul prelucrării; 
o) instruirea personalului care prelucrează date cu caracter personal referitoare la normele si regulile de protecţie a datelor cu 
caracter personal; 
p) coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter personal şi propune 
conducerii, în condiţiile legii, măsuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces in situaţiile 
prevăzute de legi; 
q) controlează, la solicitarea directorului general, activitatea structurilor de specialitate din cadrul instituţiei, întocmind un 
raport/notă în care se menţionează constatările şi se propun măsuri de îmbunătăţire a calităţii activităţii, dar şi măsuri cu 
caracter preventiv, dacă este cazul; 
r) monitorizează modul cum funcţionează sistemul de control intern; 
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s) centralizeazǎ datele din registrul riscurilor al fiecǎrei structuri funcţionale în registrul unic al riscurilor şi le transmite 
responsabilului managementului controlului intern;  
t) se asigură că personalul responsabil pentru monitorizarea, corecţiile şi acţiunile corective din cadrul sistemului de 
management al siguranţei alimentului este instruit; 
u) Planificarea verificării defineşte scopul, metodele, frecvenţele şi responsabilităţile pentru activităţile de verificare. 
Activităţile de verificare confirmă că: 1) programele preliminare (PRP) sunt implementate; 2) elementele de intrare ale 
analizei pericolelor sunt actualizate continuu; 3) programele preliminare (PRP) operaţionale şi elementele din planul HACCP 
sunt implementate şi sunt eficace, 4) nivelurile pericolelor sunt în nivelurile acceptabile identificate şi 5) alte proceduri sunt 
implementate şi eficace. 
v) face propuneri pentru fundamentarea bugetului ; 
w) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
x) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanelor adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 
Secţiunea 3: Structurile aflate în subordinea Directorului General Adjunct pentru  Protecţie Socială   

 
Art.26. Compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri  are următoarele atribuţii 
principale:  
a)    preia sesizările privitoare la cazurile de abuz asupra copilului, venite pe prin linia 983, de la persoane fizice sau juridice 
sau de la specialiştii din cadrul DGASPC Galaţi sau alte instituţii; 
b)   întocmeşte fişa iniţială cu date primare culese ; 
c)   se deplasează pe teren pentru evaluarea primară a situaţiei iniţiale; 
d)   realizează investigaţiile necesare întocmirii anchetei sociale prin colectarea tuturor informaţiilor necesare; 
e)  realizează evaluarea iniţială a situaţiei  copiilor şi direcţionează cazurile către celelalte structuri funcţionale de specialitate, 
astfel:  
-către: 1. Serviciul plasamente familiale (cazurile în care este necesară instituirea măsurii de plasament familial); 
            2. Serviciul management de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial (cazurile în care este necesară instituirea 
măsurii de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial); 
            3. Serviciul asistenţă maternală  (cazurile în care este necesară instituirea măsurii de plasament la AMP) 
f) întocmeşte rapoarte de vizită la domiciliul copilului abuzat,neglijat, traficat pentru evaluarea situaţiei sociale şi găsirea unor 
alternative pentru reglementarea situaţiei existente; 
g)  se implică în asigurarea unui adăpost temporar pentru copilul abuzat, neglijat, traficat; 
h)  respectă opinia copilului în luarea deciziilor ce-l privesc; 
i) realizează evaluarea în vederea derulării intervenţiei prin formularea şi corelarea instrumentelor de lucru; 
j)  elaborează strategia de intervenţie cu următoarele etape de lucru: consiliere, lucru individual, lucru cu familia;studii de 
caz,sensibilizarea şi implicarea comunităţii şi a factorilor de risc, prevenirea abandonului şcolar şi a comportamentului 
delincvent, monitorizarea copiilor strazii, mediatizarea fenomenului copiii străzii si sensibilizarea opiniei publice; 
k)   preluarea sesizărilor ( de la victimă direct , alte persoane fizice sau juridice , instituţii cu atribuţii în asistenţă socială) în 
formă scrisă sau telefonic şi se autosesizează în situaţii de abuz sau violenţă asupra copilului; 
l)  realizează  evaluarea iniţială a situaţiei în teren în vederea întocmirii anchetei sociale şi asigurarea furnizării de informaţii şi 
servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării  capacităţilor individuale şi a celor familiale necesare pentru a depăşi cu 
forţe proprii situaţia critică; 
m)  propune, după caz, o măsură de protecţie pentru victimele violenţei domestice într-un serviciu specializat şi depune 
diligenţele faţă de instituţiile competente pentru a împiedica continuarea situaţiilor de criză; 
n) oferă servicii specializate de consiliere şi sprijin pentru reabilitarea psihologică şi socială a victimelor abuzului , respectând 
opinia acestora în luarea deciziilor; 
o)  înregistrarea sesizărilor de trafic minori primite şi organizarea preluării şi identificării în condiţii de necesitate a copiilor 
victime ale traficului de minori; 
p) sprijinirea procesului de repatriere a copiilor români aflaţi pe teritoriul altui stat şi asigurarea reintegrării sociale a acestora; 
q) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
  
Art.27. A. Serviciul social Telefonul Copilului, cod serviciu social 8899 SIS-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de 
servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de 
acreditare Seria AF nr.000685/16.05.2014 și are sediul în mun. Galati, str. Brailei nr.138 B, Galaţi. 
B. Scopul serviciului social "Telefonul Copilului"este de a asigura preluarea şi înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului, consilierea telefonică în aceste situaţii şi intervenţia promptă în cazurile urgente prin 
intermediul Echipei Mobile. 
C. Telefonul Copilului are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale specializate, respectiv:linie telefonică de 
urgenţă, informare, consiliere socială şi consiliere juridică. 
D. (1) Serviciul social Telefonul Copilului funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  H.G.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei- cadru privind 
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prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie, 
precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţii nr. 177/2003 
privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul 
de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse 
comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului. 
(3) Serviciul social “Telefonul Copilului” a fost infiintat prin  Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr.390/30.09.2013 si 
funcţionează ca unitate de asistenţă socială, fără personalitate juridică în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galați. 
E. (1) Serviciul social Telefonul Copilului se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 
sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute 
în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care 
România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Telefonul Copilului sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 
b) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei copilului; 
c) deschiderea către comunitate; 
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) respectarea demnităţii copilului; 
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi gradul său de maturitate; 
h) asigurarea unei intervenţii profesioniste; 
i) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 
F. (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Telefonul Copilului sunt copiii cu vârste cuprinse între 0 - 18 ani, şi anume: 
a) copiii  cu domiciliul / resedinţa  pe raza administrativ teritorială  a judeţului Galaţi; 
b) copiii aflaţi în situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a căror cazuri au fost semnalate la linia telefonică de urgenţă. 
(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Telefonul Copilului au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă 
circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia 
socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de 
dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi; 
i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi 
socială; 
j) copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se 
află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
k) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
l) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 
m) copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de 
care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior; 
n) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
o) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi 
personalităţii sale; 
p) copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile 
medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 
q) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
r) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
s) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele 
prevăzute de lege; 
t) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la 
declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în 
comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
u) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor  
tratamente umilitoare ori degradante; 
v) copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
x) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
z) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale. 
G. Principalele funcţii ale serviciului social Telefonul Copilului sunt următoarele: 
a) valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a 
copilului prin asigurarea de activităţi de informare şi sensibilizare a comunităţii; 
b) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de 
promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor copilului, precum şi  de 
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prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane 
beneficiare, potrivit scopului acestuia prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare-pliante, etc.; 
2. campanii de prevenire a exploatării şi abuzului asupra copilului; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi : 
1. evaluarea riscului imediat; 
2.  asistarea şi consilierea telefonică; 
3. intervenţia în situaţii de urgenţă de către echipa mobilă 
d) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării serviciului social în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării serviciului social; 
3. întocmirea fişelor de post; 
4. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7. organizarea şedinţelor administrative. 
H. (1)Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de personal,  în 
condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul 
serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, 
aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
I. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale Telefonului Copilului sunt asigurate de către un şef serviciu, 
care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile sefului de serviciu sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului şi propune conducerii Direcției 
sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor 
legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte 
informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de 
bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru 
identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în 
cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri 
de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu 
persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel 
judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din 
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de serviciu  se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de serviciu se face în condiţiile legii. 
J. (1) Personalul de specialitate din cadrul Telefonul Copilului este reprezentat de asistent social(263501). 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură preluarea şi înregistrarea semnalărilor/sesizărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului şi 
consilierea telefonică în aceste situaţii; 
b) dezvoltă activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare 
şi exploatare; 
c) realizează evaluarea nevoilor imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare şi 
exploatare; 
d) asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau 
semnalate de către aceştia; 
e) asigură realizarea, prin intermediul echipei mobile, a deplasării în teren pentru evaluare şi intervenţie în situaţiile de 
urgenţă; 
f) contactează asistentul social din cadrul serviciului public de asistenţă socială  de la nivelul consiliilor locale ori alte 
persoane-resursă din comunitatea respectivă, şi anume din poliţie şi servicii de specialitate, pentru a evalua cât mai repede 
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cazul, în situaţia în care timpul de deplasare a echipei mobile depăşeşte durata de o oră şi informaţiile despre caz indică 
pericol iminent pentru viaţa copilului; 
g) propune luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă în situaţiile care o impun; 
h) asigură asistenţă şi consiliere copilului pe parcursul intervenţiei de urgenţă; 
i) informează, în scris, conducerea instituţiei cu privire la incidentele deosebite survenite în legatură cu protecţia copilului, în 
maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
j) îndeplineşte şii alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale. 
(3) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii la Telefonul Copilului îşi desfăşoară activitatea cu 
îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 
K. (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Telefonul Copilului are în vedere asigurarea resurselor necesare 
acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c)  donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 
 
Art.28. Serviciul management de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială pentru copiii aflaţi in servicii de tip rezidenţial, 
aplicând în acest sens metoda managementului de caz;  
b) întocmeşte rapoartele de evaluare psihosocială detaliată în baza cărora propune instituirea măsurilor de protecţie specială 
pentru copiii din serviciile de tip rezidenţial; 
c) prezintă în cadrul şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului rapoartele de evaluare/reevaluare a situaţiei copiilor aflaţi 
în servicii de tip rezidenţial; 
d) întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru soluţionarea dosarelor copiilor aflaţi în plasament în regim de urgenţă în 
servicii de tip rezidenţial cu excepţia situaţiilor în care managerii de caz aparţin altor servicii; 
e)  întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii pentru care s-a stabilit o măsura de protecţie specială  în 
servicii de tip rezidenţial; 
f)  identifică şi după caz, evaluează rudele până la gradul IV inclusiv care pot lua în plasament copilul aflat în servicii de tip 
rezidenţial; 
g) urmăreşte modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială de tip rezidenţial, dezvoltarea şi îngrijirea 
copilului pe perioada aplicării măsurii; 
h)  reevaluează  împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială de tip rezidenţial, şi propune, după 
caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora; 
i)  urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie, modalităţile concrete de punere în aplicare a 
măsurilor de protecţie specială stabilite, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri 
pentru completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie; 
j)  asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu 
standardele minime obligatorii; 
k)  pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură 
monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii; 
l)  colaborează cu organizaţiile nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului, în vederea 
diversificării serviciilor rezidenţiale pentru protecţia copilului; 
m)  întocmeşte pachetul de documente şi instrumentele de lucru necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii man 
agerilor de caz, responsabililor de caz şi a personalului de specialitate din serviciile rezidenţiale, inclusiv ale OPA, conform 
normelor şi standardelor în vigoare; 
n)  sesizează instanţa judecătorească în situaţia în care consideră că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru 
decăderea, totală sau parţială, a părinţilor sau a unuia din ei din exerciţiul drepturilor părinteşti; 
o)  colaborează cu serviciile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor pentru urmărirea evoluţiei copilului după reintegrarea 
in familie pe o perioadă de minim 6 luni; 
p)  asigură reprezentarea legală a copilului neînsoţit, solicitant de azil, în condiţiile legii; 
q) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
r)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.29. A. Serviciul Asistență Maternală, cod serviciu social 8790SF-C, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 
000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 138B. 
B. Scopul serviciului social Serviciul Asisetnță Maternală este creșterea, îngrijirea și educarea copiilor/tinerilor lipsiţi, 
temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, inclusiv copiii/tinerii cu nevoi speciale (copiii cu handicap, copiii abuzaţi, 
copiii cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA sau alte boli cronice), în vederea asigurării unei dezvoltări 
armonioase fizice, psihice, intelectuale si afective a acestora de către asistenți maternali, persoane fizice atestate în acest scop, 
angajați ai DGASPC. Activitatea se desfășoară la propriul domiciliu al acestor persoane pe perioada măsurii de protecție 
specială instituită pentru copil/tânăr până la reintegrarea în familia naturală sau lărgită a copilului, integrarea într-o familie de 
plasament, definitivarea adopției copilului sau integrarea socio-profesională a tânărului. 
C. (1) Serviciul social Serviciul Asistență Maternală funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
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272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru 
asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de implementare a acestor 
standarde 
(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galați și a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 107/20.12.2004 şi a fost supus mai 
multor reorganizări. 
D. (1) Serviciul social Serviciul Asistență Maternală se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care 
guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor 
sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în 
materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Serviciului Asistență Maternală sunt 
următoarele: 
a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie 
substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei care acordă îngrijirea copilului); 
b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea 
egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 
la persoanele beneficiare; 
d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul 
său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 
g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, 
prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea 
perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de 
dificultate; 
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 
implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
o) colaborarea serviciului asistență maternală cu serviciul public de asistenţă socială. 
E. (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciului Asistență Maternală sunt copii/tineri cu vârste cuprinse 
între 0-18/26 ani, sănătoși/cu dizabilități/cu handicap care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
a) copiii lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților lor sau a celor care, în vederea protejării intereselor lor, nu pot 
fi lăsați în grija acestora; copiii abuzați, neglijați sau supuși oricărei forme de violență; copiii găsiți sau părăsiți în unități 
sanitare; copilul al cărui unic ocrotitor legal sau ambii au fost reținuți, arestați, internați sau în situația în care, din orice alt 
motiv, aceștia nu-și pot exercita drepturile și obligațiile părintești cu privire la copil, și pentru care nu s-a reușit menținerea în 
familia rudelor până la gr. al IV-lea, afinilor, cunoştinţelor sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care 
acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie. 
b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o 
singură dată într-o formă de învăţământ de zi. 
(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială -  plasament sau plasament în regim de 
urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia Copilului,  instanţa judecătorească sau Directorul General 
al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 
a) reintegrarea copilului în familia naturală sau lărgită, la cererea părinților sau rudelor până la gr. al IV-lea, în baza 
hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentinței instanței de judecată, după caz. 
b) plasament la o familie/persoană, care face parte din familia extinsă, respectiv rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu 
copilul, afini, cunoştinţe sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de 
ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie. 
c) încredințare în vederea adopției, în baza sentinței instanței de judecată. 
d) de drept, la cererea tânărului de 18 ani care nu mai dorește menținerea în sistemul de protecție a copilului 
e) la cererea tânărului de peste 18 ani, la terminarea studiilor unei forme de învățământ de zi, fără a depăși vârsta de 26 ani. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistență Maternală au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă 
circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia 
socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de 
dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
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f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 
1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi 
socială; 
2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se 
află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o 
ingerinţă; 
5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături 
de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior; 
6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi 
personalităţii sale; 
8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile 
medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept; 
9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele 
prevăzute de lege; 
12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la 
declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în 
comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 
13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor 
tratamente umilitoare ori degradante; 
14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 
15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative 
proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale comunităţii; 
17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 
18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul Asistență Maternală au următoarele obligaţii: 
a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de 
protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după 
caz; 
b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului de intervenţie specifică 
sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie; 
c) să respecte regulile familiei de plasament. 
F. Principalele funcţiile ale Serviciului Asistență Maternală sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 
3. îngrijire personală; 
4. educare; 
5. dezvoltare abilități de viață independentă; 
6. consiliere psihosocială și suport emoțional 
7. supraveghere 
8. reintegrare familială și comunitară 
9. socializare și activități culturale. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de 
activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc; 
2. promovarea imaginii meseriei de asistent maternal în comunitate; 
3. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în 
general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria 
de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea de campanii de promovare a drepturilor copilului. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. instruirea periodică a asistenților maternali. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării serviciului în conformitate cu prevederile standardului; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării serviciului; 
3. întocmirea fişelor de post; 
4. urmărirea respectării legislaţiei, a ROF și regulamentului intern al DGASPC Galați; 
5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
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6. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din cadrul serviciului. 
G. (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de personal,  în 
condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul 
serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, 
aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
H. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale serviciului sunt asigurate de către un şef de serviciu, care 
realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune conducerii 
Direcției sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte 
informări pe care le prezintă Direcției; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte servicii/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de 
bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru 
identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în 
cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri 
de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu 
persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel 
judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din 
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Ocuparea postului de şef de serviciu se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de serviciu se face în condiţiile legii. 
I. (1) Personalul de specialitate din cadrul Serviciului de asistență maternală este reprezentat de: 
a) asistent maternal (531201); 
b) asistent social (263501). 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor 
minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii casei situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor 
prezentului regulament etc.; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii al Serviciului Asistență Maternală au următoarele 
atribuţii specifice: 
a) asistent maternal (531201): 
1. să asigure un mediu de viață și un climat adecvat dezvoltării complexe a copilului din punct de vedere fizic, psihic, 
afectiv; 
2. să asigure igienă și alimentația specifice vârstei copilului, acordarea îngrijirii se face cu respectarea normelor igienice;  
3. să asigure copiilor primiți în plasament un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei; 
4. să favorizeze integrarea copiilor în viață socială;  
5. să pregătească copiii pentru reintegrarea în familia naturală sau adoptivă; 
6. să colaboreze permanent cu membrii echipei multidisciplinare ținând cont de interesul superior al copilului și să le 
permită acestora monitorizarea activității și evaluarea situației copilului;  
7. să respecte dreptul la identitate și istoria proprie a copilului; 
8. sa efectueze demersurile necesare eliberării certificatului de naștere și a cărții de identitate al copilului; 
9. să noteze evenimentele deosebite privind viața copilului, sănătatea și îngrijirea medicală a acestuia, activitatea școlară, 
progresul înregistrat și performantele acestuia în ,,Cartea vieții copilului” , realizând câte un jurnal pentru fiecare copil aflat în 
plasament; 
10. să asigure protejarea copilului de orice forma de abuz, neglijare, exploatare și să asigure securitatea copiilor; 
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11. să cunoască și să respecte drepturile copilului 
12. să identifice nevoile educaționale ale copilului și să acorde suportul necesar copilului la efectuarea temelor și la obținerea 
unor rezultate școlare foarte bune 
13. să urmărească perioada de valabilitate a documentelor și să ia măsurile necesare reînnoirii acestora (atestatul de AMP, 
certificatul de încadrare in gradul de handicap al copilului, certificatul de orientare școlară, carte de identitate) 
14. să realizeze rapoartele solicitate cu privire la copil: raport de vizita, raport de activitate, „Cartea vieții copilului” și să 
participe în cadrul echipei multidisciplinare la realizarea raportului de evaluare a nevoilor copilului, planului individualizat de 
protecție și la revizuirea acestora. 
15. să sprijine menținerea relațiilor armonioase ale copilului cu familia naturală /adoptivă 
16. să asigure continuitatea activității desfășurate în perioada concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care 
separarea de copii aflați in plasament este autorizata de conducerea DGASPC; 
17. să gestioneze corect sumele alocate copiilor pentru hrana, pentru cazarmament, echipament, rechizite, jucării, materiale 
igienico-sanitare și să justifice lunar, în termenele stabilite, sumele primite pentru drepturile copiilor    
18. să întocmească un registru pentru fiecare copil din plasament în care să consemneze lunar tipul cheltuielilor și să atașeze 
bonurile privind cumpărăturile efectuate în beneficiul copilului; 
19. în cazul solicitării de încetare a activității este obligat să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului 15 zile lucrătoare de 
la data depunerii cererii de retragere din activitate; 
20. la încetarea măsurii de plasament a copilului este obligat să predea obiectele achiziționate copilului conform listei de 
inventar 
21. să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atât față de copiii din 
rețeaua de asistență maternală și familiile acestora, cât și față de alți angajați ai DGASPC. 
b) asistent social (263501): 
1. oferă solicitanţilor informaţii generale despre meseria de asistent maternal profesionist, drepturile şi obligaţiile acestuia, 
responsabilităţile instituţiei, categoriile de copii care beneficiază de aceste servicii şi orice alte informaţii legate de profesia de 
asistent maternal; 
2. transmite solicitantului, în termen de 10 zile, un răspuns în scris cuprinzând confirmarea luării în evidenţă a cererii 
acestuia, numele asistentului social desemnat responsabil de caz, precum şi etapele procesului de evaluare şi criteriile ce vor fi 
avute în vedere în cursul acestui proces; 
3. soluţionează în termen de 90 de zile cererea de evaluare a solicitantului; 
4. întocmeşte raportul intermediar de evaluare cu propunerea de întrerupere a procesului de evaluare sau trecerea la etapa 
următoare, etapa de  pregătire; 
5. colaborează cu formatorii la întocmirea raportului de pregătire după fiecare modul şi a raportului final de pregătire; 
6. realizează raportul final de evaluare a solicitantului; 
7. prezintă în şedinţele CPC dosarele solicitanţilor în vederea eliberării atestatului de AMP; 
8. prezintă CPC propunerea temeinic motivată cu privire la reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent 
maternal profesionist;  
9. efectuează raportul de evaluare anuală a activităţii AMP, raport care va conţine informaţii despre nivelul de pregătire şi 
nevoile identificate de instruire ale AMP, recomandări pentru menţinerea sau retragerea atestatului, menţinerea sau 
modificarea numărului şi vârstei copiilor; 
10. solicită asistentului maternal şi persoanelor cu care acesta locuieşte să prezinte anual un certificat medical din care să 
rezulte că starea sănătăţii lor permite continuarea activităţii 
11. identifică nevoile de pregătire continuă ale asistenţilor maternali repartizaţi şi propune ca aceştia să urmeze periodic 
cursuri de formare profesională, în special asistenţii maternali care au în ingrijire copii cu nevoi speciale; 
12. prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi oricare alte 
instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului şi întocmeşte un formular de instruire specifică ;  
13. furnizează în scris către AMP informaţiile privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare 
sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum şi sprijinul disponibil în astfel de situaţii; 
14. asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială pentru copiii aflaţi în asistenţă maternală, 
aplicând în acest sens  metoda managementului de caz;  
15. întocmeşte rapoartele de evaluare psihosocială detaliată în baza cărora propune instituirea măsurilor de protecţie specială; 
16. prezintă opinia copilului sau îl asista pe acesta în prezentarea opiniei sale în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;  
17. cuantifică informaţiile din evaluarea iniţială a copiilor pentru a elabora planul individualizat  de protecţie a copilului; 
18. evaluează în colaborare cu alţi specialişti (psihologi) capacitatea de discernământ a copilului în raport cu circumstanţele 
şi cauzele situaţiei sale precum şi opinia acestuia cu privire la planul individualizat de protecţie; 
19. întocmeşte rapoarte de specialitate pentru a fi incluse în dosarele copiilor şi a fi luate în considerare în pregătirea unei 
hotărâri CPC/instanţă privind menţinerea/modificarea măsurii de protecţie specială; 
20. colaborează cu specialiştii din domeniul protecţiei copilului  în vederea alegerii soluţiei optime pentru copil, potrivit cu 
drepturile şi interesele sale;  
21. analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi planifică activităţile de 
intervenţie şi consiliere; 
22. acordă consiliere pentru menţinerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relaţiilor familiale, având permanent în vedere 
principiul respectării interesului superior al copilului;  
23. Acordă asistenţă şi comunică permanent cu asistentul maternal, astfel încât acesta să ofere cele mai bune servicii 
copilului aflat în plasament; 
24. Verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie, dispuse de CPC sau instanţă şi în 
situaţia în care acestea s-au modificat va sesiza CPC sau instanţa în vederea modificării sau încetării măsurii; 
25. Supervizează creşterea şi dezvoltarea copilului plasat la AMP şi întocmeşte rapoarte scrise asupra progreselor făcute de 
copil; 
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26. Vizitează lunar familia AMP după un program regulat; dacă e necesar poate solicita vizite mai frecvente, anunțate sau 
neanunțate; 
27. Întocmeşte convenţia de plasament pentru fiecare copilul plasat;  
28. Ține evidenta întâlnirilor/vizitelor și consemnează impactul acestora asupra copilului; aceste informații, precum și opinia 
copilului cu privire la întâlnire sau vizita sunt luate în considerare la revizuirea planului individualizat de protecție; 
29. Oferă sprijin AMP dacă acesta întâmpină greutăţi în integrarea şcolară a copilului, asigurându-se ca orice formă de 
discriminare sau abuz suferit de copil este adusă în atenția școlii fără nicio întârziere; modalitatea de soluționare a acestor 
aspecte se consemnează în dosarul copilului; 
30. Se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie și are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv 
consiliere și terapie, îngrijire stomatologică și oftalmologică, un regim alimentar adecvat și informaţii despre un mod de viață 
sănătos; 
31. Se asigură ca fiecare copil a beneficiat de o evaluare medicală completă cel puțin o dată pe an; 
32. Întocmeşte rapoartele conform art. 73 alin. (2) din Legea 272/2004, (r) şi comunică rapoartele AJPIS. 
J.  Având în vedere că Serviciul Asistență Maternală funcţionează în cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, serviciile administrative sunt asigurate de serviciile de specialitate ale 
DGASPC. 
K. (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării 
serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. din alte venituri, în condiţiile legii. 

 
Art.30. Serviciul de evaluare complexă copii are următoarele atribuţii principale: 
a) identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de 
handicap şi orientare şcolară/profesională, în urma  solicitărilor directe, a referatelor din partea specialiştilor care vin în 
contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu; 
b) verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap şi, după caz, orientarea 
şcolară/profesională a acestuia; 
c) în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la 
domiciliul copilului; 
d) întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi şi propune CPC încadrarea 
copilului într-un grad de handicap; propunerile se fac în baza raportului de evaluare complexă şi prin aplicarea criteriilor de 
încadrare într-un grad de handicap; 
e) întocmeşte, în condiţiile legii, planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi; 
f) urmăreşte realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilităţi, respectiv a planului individualizat de protecţie, 
aprobat de CPC; 
g) efectuează reevaluarea anuala a condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a 
reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea 
de reevaluare poate fi formulată şi înainte de expirarea acestui termen dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat 
certificatul de încadrare într-un grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexează documentele prevăzute de legislaţia în 
vigoare; 
h) comunică în scris părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare; 
i) colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice locale din judeţul Galaţi, cu serviciile publice specializate pentru protecţia copilului din alte judeţe şi din sectoarele 
municipiului Bucureşti, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin; 
j) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al 
DGASPC Galaţi. 
Art.31. Serviciul evaluare iniţială are următoarele atribuţii principale: 
a) preia sesizările cu privire la copiii aflaţi în situaţii de risc, realizează evaluarea iniţială a situaţiei  copiilor şi direcţionarea 
cazurilor catre celelalte structuri de specialitate, astfel:  
1. către Serviciul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migratie şi repatrieri (cazurile în care este necesară 
intervenţia în regim de urgenţă pentru copii abuzaţi şi neglijaţi, traficaţi etc.); 
2. către către Serviciul plasamente familiale (cazurile în care este necesară instituirea măsurii de plasament familial) şi către 
Serviciul asistenţă maternală  (cazurile în care este necesară instituirea măsurii de plasament la AMP) 
3. către Serviciul management de caz pentru copii din servicii de tip rezidenţial (cazurile în care ese necesara instituirea 
unei măsuri de protecţie într-un serviciu de tip rezidenţial); 
4. către Centrul de consiliere şi mediere a relaţiilor copil- familie, planning şi prevenire abandon următoarele cazuri: 
- cazurile în care nu este nevoie de măsură de protecţie dar trebuie consiliaţi membrii familiei în vederea respectării drepturilor 
copilului şi în vederea prevenirii separării copiilor de familie; cazurile în care părinţii trebuie îndrumaţi şi sprijiniţi în scopul 
protejării drepturilor copiilor; 
- cazurile în care  unităţile sanitare sesizează faptul că există riscul de abandon al copilului imediat după naştere; cazurile în 
care comunitatea locală sesizează despre situaţia unor femei gravide care prezintă risc de abandon a copilului sau situaţia unor 
femei care au deja mulţi copii pe care nu pot să-i ingrijească în mod corespunzător din cauza situaţiei sociale sau situaţia unor 
femei care din cauza unor probleme psihice nu îşi pot îngriji copiii; 
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- cazurile în care părinţii solicită sprijin în legătură cu proprii copii care au probleme de comportament – absentează de la 
şcoală, fug de acasă, au comportament neadecvat vârstei etc.; 
b)  preluarea, înregistrarea, verificarea şi repartizarea unitară a fiecărei solicitări primite, pe orice cale, asigurând intrarea în 
sistemul de protecţie a copilului, repartizarea cazului – dacă este de competenţa sistemului – sau referirea lui către alte sisteme 
conexe (sănătate, juridic, protecţie persoane adulte etc.);  
c)  verificarea sesizării în funcţie de gradul de urgenţă a celor semnalate;  
d)  transferul cazurilor urgente iî scopul intervenţiei imediate prin echipa mobilă a telefonului copilului;  
e)  identificarea, evaluarea iniţială a  cazurilor de copii victime ale violenţei în familie; transferul acestor cazuri către 
structurile funcţionale competente din cadrul DGASPC; 
f)  analiza iniţială a situaţiei, stabilirea tipologiei cazului şi evaluarea riscului; 
g)  informarea personalului angajat în cadrul primariilor şi unităţilor sanitare, care îndeplineşte atribuţii de asistenţă socială,  
în ceea ce priveşte modalităţile de a consilia părinţii în vederea prevenirii abandonului copilului şi/sau abuzului asupra 
copilului; 
h)  înregistrarea tuturor cazurilor privind minorii , intrate în evidenţa Serviciului de evaluare iniţială,  într-o bază de date; 
i)  colectarea şi raportarea datelor ce reprezintă intrări in sistemul de protecţie a copilului către Compartimentul 
Monitorizare; 
j)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
k) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
 
Art.32. Centrul de consiliere şi mediere a relaţiilor copil- familie, planning şi prevenire abandon 
a) preluarea, evaluarea şi instrumentarea următoarelor cazuri:  
- cazurilor în care nu este nevoie de măsura de protecţie dar trebuie consiliaţi membrii familiei în vederea respectării 
drepturilor copilului şi în vederea prevenirii separării copiilor de familie;  
- cazurilor în care părinţii trebuie îndrumaţi şi sprijiniţi în scopul protejării drepturilor copiilor; 
- cazurilor în care  unităţile sanitare sesizează faptul că există riscul de abandon al copilului;  
- cazurilor în care comunitatea locală sesizează despre situaţia unor femei gravide care prezintă risc de abandon a copilului sau 
situaţia unor femei care au deja mulţi copii pe care nu pot să-i ingrijească în mod corespunzător din cauza situaţiei sociale sau 
situaţia unor femei care din cauza unor probleme psihice nu îşi pot îngriji copiii; 
- cazurilor în care părinţii solicită sprijin în legatură cu proprii copii care au probleme de comportament – absentează de la 
şcoală, fug de acasă, au comportament neadecvat vârstei etc.; 
b)  preluarea, înregistrarea, verificarea tuturor cazurilor primite,  asigurând intrarea în sistemul de protecţie a copilului, 
repartizarea cazului – dacă este de competenţa sistemului – sau referirea lui către alte sisteme conexe (sănătate, juridic, 
protecţie persoane adulte etc.);  
c)  verificarea sesizării în funcţie de gradul de urgenţă a celor semnalate;  
d)  transferul cazurilor urgente in scopul intervenţiei imediate prin echipa mobilă a telefonului copilului;  
e) consilierea copiilor beneficiari dar şi a părinţilor acestora pentru remedierea relaţiilor intra-familiale şi a 
comportamentelor neadecvate ale ambelor categorii de beneficiari; 
f) consilierea părinţilor şi a copiilor în vederea prevenirii abandonului şcolar;  
g) consilierea părinţilor sau a rudelor copiilor beneficiari ai serviciilor sociale asupra modalităţilor legale de a-şi realiza sau 
proteja drepturile (înregistrarea naşterii copilului/adultului, obţinerea cărţii de identitate, depunerea dosarelor pentru obţinerea 
alocaţiilor de stat sau a venitului minim garantat, depunerea declaraţiilor solicitate de lege în cazul părinţilor care au copii şi 
care urmează să plece în străinătate la muncă, solicitarea exercitării drepturilor  părinteşti de către alte persoane decât părinţii, 
solicitarea tutelei etc. )  
h) consilierea părinţilor care au copii cu handicap în ceea ce priveşte importanţa evaluării stării de sănătate a copiilor, 
înscrierea şi asigurarea frecventării cursurilor şcolare; 
i)  informarea personalului angajat în cadrul primariilor şi unităţilor sanitare, care îndeplineşte atribuţii de asistenţă socială,  
în ceea ce priveşte modalităţile de a consilia părinţii în vederea prevenirii abandonului copilului şi/sau abuzului asupra 
copilului; 
j) Informarea copiilor şi a cadrelor didactice în ceea ce priveşte drepturile copiilor, în vederea respectării acestora şi 
prevenirii cazurilor de abuz asupra copiilor;  
k)  colectarea şi raportarea datelor ce reprezintă intrări in sistemul de protecţie a copilului către Compartimentul 
Monitorizare; 
l)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 
Art.33. Serviciul plasamente familiale şi delincvenţă juvenilă are următoarele atribuţii principale: 
a) preia de la alte servicii, pe baza de notă de transmitere, şi instrumentează dosarele pentru care, în urma verificărilor 
efectuate, se formulează propunerea de plasare într-o familie a copiilor în cauză si realizează evaluarea detaliată a situaţiei 
acestora, utilizând metoda managementului de caz; 
b) colaborează cu specialiştii din cadrul autorităţilor locale în scopul cunoaşterii istoricului familiei şi a sprijinirii familiei în 
vederea menţinerii copilului în familia acestuia şi solicită autotităţilor locale opinia cu privire la necesitatea instituirii unei 
măsuri de protecţie pentru copil; 
c) preia de la celelalte servicii din cadrul instituţiei dosarele acelor copii pentru care s-a instituit măsură de protecţie de tip 
familial şi monitorizează evoluţia acestora pe durata măsurii de plasament; 
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d) reevaluează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie situaţia copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protectie 
specială (plasament familial, plasament în regim de urgenţă, supraveghere specializată), făcând propuneri de menţinere, 
înlocuire sau încetare a măsurii de protecţie, urmărind cu prioritate reintegrarea copilului în familia naturală; 
e) urmăreşte evoluţia copilului în cadrul familiei de plasament, prin vizite trimestriale la domiciliul acestora, întrevederi la 
sediul instituţiei sau la unităţile de învăţământ; 
f) urmăreşte modul în care sunt respectate drepturile copiilor ce beneficiază de măsura de protecţie specială şi sprijină 
familia în realizarea acestor drepturi; 
g) asigură evaluarea, pregătirea, consilierea – psihologică, socială, juridică şi monitorizarea beneficiarilor (copiii, familia 
naturală, familia lărgită, alte persoane importante pentru copil) pentru realizarea eficientă a procesului de reintegrare/integrare 
familială, responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti, respectând şi 
promovând interesul superior al copilului; 
h) asigură menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contactele directe ale acestuia cu părinţii, rudele sau alte persoane 
faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament; 
i) întocmeşte şi revizuieşte periodic, cu înregistrarea evoluţiilor, documentele specifice solicitate de legislaţia aplicabilă – 
planul individualizat de protecţie, programul de intervenţie specifică, raportul de evaluare detaliată, ancheta socială, raportul 
de deplasare, minuta întrevederii, etc.; 
j) implică activ şi consultă copilul în procesul de elaborare, luare a deciziilor, implimentarea şi revizuirea P.I.P., în functie 
de gradul său de maturitate, precum şi familia şi alte persoane importante pentru copil, asigurând un statut egal în cadrul 
familiei de plasament pentru copilul aflat în plasament şi promovând un model familial de îngrijire a copilului; 
k) prezintă în şedinţele CPC Galaţi dosarele care sunt de competenţa acestui for deliberativ, instrumentează şi înaintează 
către Serviciul juridic şi contencios dosarele a căror soluţionare revine în sarcina instanţelor de judecată; 
l) colaborează cu celelalte structuri funcţionale din cadrul instituţiei, precum şi cu reprezentanţii altor instituţii, în limitele 
de reprezentativitate acordate: unităţi de învăţământ, organe de poliţie, unităţi medicale, consilii locale pentru promovarea şi 
respectarea drepturilor copiilor care beneficiază de măsură de protecţie; 
m) colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială / responsabilii cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul primăriilor 
unităţilor administrativ-teritoriale pentru realizarea monitorizării copilului în familia de plasament sau în familia naturală, 
evoluţia acestuia şi modul în care părinţii îşi exercită drepturile şi obligaţiile cu privire la copilul care beneficiază/a beneficiat 
de o măsură de protecţie specială; 
n) realizează evaluarea detaliată a situaţiei copiilor care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, în context socio-familial, 
pentru stabilirea cauzelor care au condus la comportamentul antisocial, cât şi a potenţialului lor de recuperare, pentru 
determinarea tipului de intervenţie adecvată, folosind metoda managementului de caz; 
o)  evaluează gradul de pericol social al faptei si, in functie de acest criteriu, propune instituirea unei masuri de protectie 
speciala, monitorizarea cazului sau inchiderea acestuia; 
p)  întocmeşte documentele prevăzute de standardele minime obligatorii privind managementul de caz, colaborând în acest 
sens cu membrii echipei multidisciplinare pentru elaborarea unui plan individualizat de protecţie în raport cu rezultatele 
evaluării şi monitorizează modul de implementare a obiectivelor, atunci cand se impune oinstituirea unei masuri de protectie 
specială;  
q)  propune Comisiei pentru protecţia copilului/ instanţei instituirea unei măsuri de protecţie specială atunci când situaţia  o 
impune;  
r) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor speciale stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă 
prevazută de legea penală, dar nu răspunde penal; 
s) urmăreşte evoluţia copilului delincvent după ce comisia/instanţa a dispus faţă de acesta o măsură specială de protecţie şi 
propune, după caz, menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii de protecţie; 
t) asigură consilierea şi orientarea părinţilor şi a copilului care a săvârşit o faptă penală, în vederea sprijinirii resocializării 
acestuia si a prevenirii recidivei comportamentului delincvent; 
u)  monitorizează, pe o perioadă de 3-6 luni, împreună cu specialiştii din cadrul autorităţilor locale şi poliţiei evoluţia copilului 
pentru care s-a încetat măsura de protecţie;  
v)  asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a comportamentului delincvent, popularizând în rândul 
minorilor şi a familiilor acestora consecinţele penale ale activităţii infracţionale,  
w) asigură asistarea copiilor care săvârşesc fapte penale în orice etapă a cercetării; 
x)  întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului; 
y)  fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
z)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu handicap şi ale 
Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.34. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele atribuţii principale: 
a) pune în aplicare prevederile legislaţiei privind protecţia  şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, a normelor 
metodologice de aplicarea a acesteia cât şi a legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap; 
b)  asigură informarea în probleme medico- psiho-sociale a oricărei persoane care se adresează serviciului; 
c) verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante și comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează 
a se prezenta în vederea evaluării; 
d)  efectuează evaluarea / reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei; 
e)  întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 
f)  recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual 
de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 
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g) avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap şi îl înaintează atât persoanei în cauză, cât şi 
reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap; 
h)  evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de 
evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 
i)  recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;   
j) revizuieşte programului individual de reabilitare şi integrare socială;    
k)  elaborează studii de specialitate, analize statistice, rapoarte cu privire la activitate  şi situaţii centralizate cu beneficiarii 
serviciului; 
l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, 
dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.35. Serviciul de asistenţă persoane defavorizate: 
A. Compartimentul de asistenţă persoane defavorizate are următoarele atribuţii principale: 
a)  realizează managementul persoanei adulte aflată în dificultate prin evaluarea situaţiei socio - economice, a nevoilor şi 
resurselor acesteia, stabilind care este cel mai bun instrument de aplicare practică a serviciilor sociale orientate către nevoile 
individuale ale beneficiarilor;  efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor; 
b)  asigură furnizarea de informaţii şi orientarea către servicii adaptate nevoilor beneficiarilor,  având ca obiectiv refacerea şi 
dezvoltarea capacităţilor individuale şi a celor familiale, necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate;  
c) realizează evidenţa şi monitorizarea beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială care beneficiază de  prestaţia socială în 
cont bancar; 
d)  verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte aflată în nevoie 
precum şi evoluţia persoanei cu handicap care beneficiază de servicii sociale acordate la domiciliu sau în comunitate, în 
vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii administrative stabilite 
e) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform legislaţiei în vigoare;  
f) elaborează strategii de lucru, analize şi situaţii centralizate privind activitatea de asistenţă socială a persoanei adulte, 
dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG-uri în vederea diversificării serviciilor sociale; 
g) acordă consultanţă de specialitate pentru crearea şi formarea structurilor comunitare, consultanţă ca formă de sprijin în 
activitatea de asistenţă socială; 
h) asigură furnizarea de informaţii, orientarea și sprijină beneficiarii și/sau aparținătorii acestora, în vederea completării 
documentelor privind obținerea scutirii la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri nationale (rovinietă) ; 
i) monitorizează și controlează activitatea de îngrijire și protecție a a adulților cu handicap grav și accentuat de către 
asistentul personal profesionist ai persoanelor cu handicap; 
j) monitorizează respectarea prevederilor legislației în vigoare privind instruirea asistenților personali de către autoritățile 
locale; 
k) analizează solicitările persoanelor cu handicap referitoare la acordarea drepturilor financiare în cont bancar, cu 
respectarea  legislației speciale și întocmește documentația necesară acordării drepturilor conform legii; 
l) operează în baza de date specifică și întocmește corespondența cu autoritățile locale în acest sens, privind opțiunea 
persoanei cu handicap de a beneficia de asistent personal sau indemnizație de însoțitor; 
m) asigură respectarea dreptului la imagine şi intimitate a tânărului / persoanei adulte, prin dispoziţii referitoare la obţinerea 
şi difuzarea datelor sau informaţiilor legate de persoana adultă, în forma audio, video, scrisă, sau sub orice altă formă 
specificată în legislația în vigoare; 
n) asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele adulte aflate în servicii de tip rezidenţial, aplicând 
în acest caz metoda managementul de caz ; 
o) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General și proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
B. Compartimentul violenţă domestică are următoarele atribuţii principale: 
a) identifică victimele violenţei domestice la sesizarea autorităţilor locale; 
b) se autosesizează  cu privire la cazuri de victime ale violenţei domestice semnalate în presă; 
c) efectuează anchete sociale la domiciliul victimelor violenţei domestice; 
d) asigură consilierea socială a victimelor şi a agresorilor; 
e) asigură informarea, orientarea şi acompanierea victimelor violenţei către instituţii specializate, altele decât DGASPC 
Galaţi; 
f) realizează statistici trimestriale cu privire la violenţa domestică; 
g) participă la campanii naţionale cu privire la violenţa domestică; 
h) organizează campanii locale şi participă la sesiuni de informare a autorităţilor locale; 
i) sprijină funcţionarea Centrului de protecţie a victimelor violenţei domestice "Şansa" Tg. Bujor; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii 
ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanelor adulte cu handicap şi 
ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
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Art.36. Biroul de stabilire prestaţii sociale persoane cu handicap are următoarele atribuţii principale: 
a)  pune în aplicare prevederile legislaţiei privind protecţia  şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap şi a normelor 
metodologice de aplicarea a   acesteia; 
b) asigură informarea cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă persoanelor cu handicap, a 
oricărei persoane care solicită acest gen de informaţii; 
c) stabileşte drepturile şi prestaţiile sociale corespunzătoare gradelor de handicap,  a diferenţelor de grad, restanţele şi 
perioadele restante, a sumelor încasate necuvenit şi a reţinerilor din cuantumul prestaţiilor sociale, după caz; 
d) prelucrează şi pune în plată prin sistemul informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap, certificatele de handicap/ 
deciziile emise de Comisia Superioară de Evaluare Bucureşti reprezentând răspunsurile la contestaţiile depuse de beneficiari şi 
alte documente justificative pentru stabilirea plătii prestaţiilor sociale (actele de identitate, dispoziţiile de curatelă, adeverinţele 
de şcolarizare internă a minorilor şi a adulţilor, certificate de deces, cereri de transfer şi sistare dosare etc);  
e) întocmeşte dispoziţiile de plată a prestaţiilor sociale (acordare, modificare, sistare, deces, transfer, internare), adresele de 
comunicare  şi le transmite odată cu certificatele de încadrare în grad de handicap şi anexele la acestea, prin poştă cu 
confirmare de primire; 
f) întocmeşte dosarele administrative (dacă persoanele cu handicap nu sunt în evidenţă) şi transmite adresa cu lista actelor 
necesare, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi planul individual de servicii pentru reabilitare şi integrare 
socială, în vederea comunicării lor prin poştă cu confirmare de primire, către beneficiar; 
g) stabileşte şi completează împreună cu beneficiarul de servicii sociale, opţiunea de a beneficia de indemnizaţie de însoţitor 
sau de un asistent personal, angajat  şi îndrumă beneficiarul către primaria de domiciliu; 
h) stabileşte modalitatea de plată şi prelucrează prin sistemul informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap documentele 
justificative pentru acordarea prestaţiilor sociale prin mandat poştal sau prin cont bancar;  
i) verifică lunar şi sistează acordarea prestaţiilor sociale prin sistemul informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap, 
conform situaţiei deceselor şi a  extraselor din registrele de deces transmise de către Primăria Galaţi şi celelalte primării din 
judeţul Galaţi; 
j) stabileşte situaţia prestaţiilor sociale încasate necuvenit şi a persoanelor debitoare, întocmeşte şi comunică către Serviciul 
financiar-contabilitate şi analiză economică  a referatelor de constituire a debitelor şi a actelor justificative; 
k) contactează beneficiarii de servicii sociale sau familia/reprezentanţii legali ai acestora, care au încasat necuvenit prestaţii 
sociale şi iniţiază procedura de recuperare a debitelor (solicită debitorului completarea angajamentului de plată şi stabileşte 
împreună cu acesta modalitatea de achitare a debitului); 
l) întocmeşte documentaţia necesară şi prelucrează în sistemul informatic al persoanelor cu handicap dosarele 
administrative ale persoanelor cu handicap ce solicită transferul din/în alte judeţe;  
m) acordă gratuitatea transportului urban şi interurban, întocmind legitimaţiile de persoană cu handicap şi a legitimaţiilor de 
transport urban conform legislaţiei aplicabile în vigoare şi eliberând biletele de transport AUTO/CFR; 
n) întocmeşte adeverinţe ce privesc drepturile şi prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele cu handicap la solicitarea 
beneficiarilor de servicii sociale sau a aparţinătorilor acestora; 
o) îndrumă beneficiarii către alte instituţii ce sunt implicate în activităţi de acordare a facilităţilor pentru persoane cu 
handicap; 
p) colaborează cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, pentru suprapunerea 
bazelor de date, în vederea depistării persoanelor cu handicap decedate/transferate în alte judeţe şi a sistării/recuperării 
prestaţiilor sociale încasate necuvenit; 
q) colaborează cu Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, pentru suprapunerea bazelor de date, în vederea depistării persoanelor cu 
handicap care beneficiază de indemnizaţia de însoţitor, plătită de cele două instituţii şi a sistării/recuperării sumelor încasate 
necuvenit; 
r) colaborează cu Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap în vederea furnizării 
de informaţii sau beneficiari ce corespund profilului cerut pentru un anumit loc de muncă; 
s) colaborează cu toate instituţiile şi structurile funcţionale din cadrul DGASPC Galaţi; 
t) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de valuare medicală a persoanelor adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.37. Centrul de relaţii publice persoane cu handicap are următoarele atribuţii principale: 
a) pune în aplicare prevederile legislaţiei privind protecţia  şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap şi a normelor 
metodologice de aplicarea a  acesteia; 
b) colaborează cu toate instituţiile şi structurile funcţionale din cadrul DGASPC Galaţi; 
c) asigură informarea cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă persoanelor cu handicap, oricărei 
persoane care se adresează centrului; 
d) preia documentatia necesara intocmirii dosarelor administrative ale persoanelor cu handicap; 
e) stabileşte şi completează împreună cu beneficiarul de servicii sociale, opţiunea pentru a beneficia de indemnizaţie de 
însoţitor sau de un asistent personal, angajat  şi îndrumă beneficiarul către primaria de domiciliu; 
f) acordă gratuitatea transportului urban şi interurban, întocmind legitimaţiile de persoană cu handicap şi a legitimaţiilor de 
transport urban conform legislaţiei aplicabile în vigoare şi eliberând biletele de transport AUTO/CFR; 
g) îndrumă beneficiarii către alte instituţii ce sunt implicate în activităţi de acordare a facilităţilor pentru persoanele cu 
handicap; 
h) preia orice fel de documentatie de natura sa influienteze acordarea drepturilor pentru persoanele cu handicap(ex.act de 
identitate, adeverinte care sa ateste institutionalizari, adeverinte elev intern, certificate de deces); 
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i) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
 
Art.38. Centrul de evaluare, diagnoză şi asistenţă psihologică adulţi are următoarele atribuţii principale: 
a) efectuează activităţi de psihodiagnostic şi evaluare clinică, interpretează datele obţinute şi elaborează recomandările  
necesare; 
b) iniţiază şi efectuează activităţi de intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică; 
c) identifică problemele psihologice, emoţionale sau comportamentale şi diagnostichează tulburările pe baza informaţiilor 
obţinute din interviul clinic, observaţia, anamneza şi a testelor psihologice; 
d) evaluează şi consiliază psihologic persoana de referinţă/familia substitutivă/familia naturală a beneficiarului cu ocazia 
oricărei modificări a situaţiei psihosociale sau la cererea acestuia; 
e) evaluează şi consiliază psihologic beneficiarul aflat în situaţie de risc ; 
f) consiliază psihologic beneficiarii centrelor în scopul optimizării şi dezvoltării personale, periodic în funcţie de nevoile 
beneficiarului şi în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare, la solicitarea familiei, a beneficiarului, managerului de 
caz/resonsabil de caz sau cu ocazia oricărei modificări a situaţiei psihosociale a beficiarului; 
g) poate însoţi motivat managerul de caz/responsabilul de caz al beneficiarului la domiciliul acestuia ; 
h) colaborează cu echipa pluridisciplinară la realizarea şi implementarea planului individualizat de intervenţie/recuperare ( 
sau altele reglementate de legislaţie sau impuse de nevoile beneficiarului); 
i) monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului individualizat de 
intervenţie/recuperare, etc. au fost atinse şi intervine în modificarea lor dacă este cazul; 
j) stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de desfăşurare a acestora, conform 
standardelor  de evaluare şi consiliere psihologică 
k) respectă confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; 
l) tehnoredactează documentele de specialitate şi  le transmite  managerului de caz/responsabilulul de caz şi/ sau altor 
specialişti implicaţi, în timp util; 
m) colaborează cu alte institutii şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în evidenţă; 
n) face propuneri referitoare la îmbunătăţirea serviciilor oferite şi/sau adecvate nevoilor beneficiarilor; 
o) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărări ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  
 
Art.39. Centrul de evaluare, diagnoză şi asistenţă psihologică copii şi familie are următoarele atribuţii principale: 
a) efectuează activităţi de psihodiagnostic şi evaluare clinică, interpretează datele obţinute şi elaborează recomandările  
necesare; 
b) iniţiază şi efectuează activităţi de intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică; 
c) identifică problemele psihologice , emoţionale sau comportamentale şi diagnostichează tulburările pe baza informaţiilor 
obţinute din interviul clinic, observaţia, anamneza şi a testelor psihologice  
d) evaluează şi consiliază psihologic persoana de referinţă/familia substitutivă/familia naturală a beneficiarului cu privire la 
instituirea plasamentului, planurile individualizate de protecţie şi a modului de implementare a acestora sau în vederea 
asumării rolurilor parentale, cu scopul reintegrarii sale familiale, la cererea managerului de caz/responsabilului sau cu ocazia 
oricărei modificări a situaţiei psihosociale sau la cererea acestuia; 
e) evaluează şi consiliază psihologic beneficiarul aflat în situaţie de risc şi pentru care s-a propus instituirea unei măsuri de 
protecţie; 
f) consiliază psihologic beneficiarii protejaţi în familii substitutive în scopul optimizării şi dezvoltării personale, periodic în 
funcţie de nevoile beneficiarului şi în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare, la solicitarea familiei, a beneficiarului, 
managerului de caz/resonsabil de caz sau cu ocazia oricărei modificări a situaţiei psihosociale a beficiarului; 
g) poate însoţi motivat managerul de caz/responsabilul de caz al beneficiarului la domiciliul acestuia ; 
h) colaborează cu echipa pluridisciplinară la realizarea şi implementarea planului individualizat de intervenţie/recuperare 
(sau altele reglementate de legislaţie sau impuse de nevoile beneficiarului); 
i) monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului individualizat de 
intervenţie/recuperare, etc. au fost atinse şi intervine în modificarea lor dacă este cazul; 
j) aduce la cunostinţă beneficiarului, în funcţie de capacitatea sa de înţelegere şi familiei substitutive obiectivele planului 
individualizat de intervenţie/recuperare, etc., precum şi a modalităţilor de aplicare; 
k) stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de desfăşurare a acestora, conform 
standardelor  de evaluare şi consiliere psihologică 
l) sprijină şi promovează organizarea grupurilor de sprijin/consiliere psihologică pentru familia biologică a beneficiarului cu 
potenţial delincvenţial; 
m) respectă confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; 
n) tehnoredactează documentele de specialitate şi  le transmite  managerului de caz/responsabilulul de caz şi/ sau altor 
specialişti implicaţi, în timp util; 
o) colaborează cu alte institutii şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în evidenţă; 
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p) face propuneri referitoare la îmbunătăţirea serviciilor oferite şi/sau adecvate nevoilor beneficiarilor; 
q) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de 
DGASPC, în domeniul său de activitate; 
r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărări ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  
 
Art.40. Centrul de informare şi consiliere în domeniul protecţiei persoanelor adulte are următoarele atribuţii principale: 
a) asigură informare şi consiliere cu caracter primar privind serviciile sociale pentru persoane adulte existente la nivelul 
DGASPC Galaţi, precum şi informaţii cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin beneficiarilor/aparţinătorilor legali; 
b) realizează preluarea şi verificarea cererilor de instituţionalizare,  
c) asigură informarea, îndrumarea și verificarea documentelor necesare admiterii într-un centru rezidenţial pentru persoane 
adulte cu handicap; 
d) transmite dosarele de instituţionalizare ale persoanelor cu handicap catre Serviciul de Evaluare Complexă,  în vederea 
stabilirii măsurii de protecţie într-un centru rezidenţial, 
e) efectuează anchete sociale în vederea clarificării situaţiei beneficiarilor care solicită găzduire şi îngrijire;  
f) se ocupă de transferul tinerilor din sistemul de protecţie a copilului  cu nevoi speciale în sistemul de pretecţie pentru 
persoane adulte cu handicap; 
g) efectuează demersurile necesare în vederea stabilirii contribuţiei de întreţienere pentru   beneficiari  şi/sau aparţinători, 
conform legislaţiei în vigoare; 
h) urmăreşte situaţia privind achitarea lunară a contribuţiei de întreţinere conform angajamentelor de plată încheiate cu 
beneficiarii şi/sau aparţinătorii; 
i) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanelor adulte aflate în dificultate, prin contactarea 
serviciilor speciale ale consiliilor locale ; 
j) monitorizează persoanele adulte care au beneficiat de o măsură de protecţie în centrele pentru persoane adulte din cadrul 
DGASPC şi care au fost integrate/reintegrate în familie/comunitate; 
k) creează şi actualizează  baza de date cu adulţii instituţionalizaţi în centrele rezidenţiale  pentru persoane adulte din cadrul  
DGASPC Galaţi ; 
l) întocmeşte evidenţe şi statistici cu beneficiarii din centrele pentru persoane adulte din cadrul DGASPC Galaţi;  
m) creeează şi actualizează  baza de date cu adulţii instituţionalizaţi în structurile rezidenţiale  pentru persoane adulte din alte 
judeţe şi care au  domiciliul legal în judeţul Galaţi  ; 
n) întocmeşte evidenţe şi statistici cu beneficiarii care au domiciliul legal pe raza judeţean Galaţi şi care sunt 
institutionalizaţi în centre din alte judeţe; 
o) colaborează cu instituţiile publice şi ONG  din ţară cu care DGASPC are încheiate protocoale de colaborare în ceea ce 
priveşte decontarea cheltuielilor de înteţinere pentru beneficiarii care au domiciliul în judeţul Galaţi; 
p) urmăreşte decontarea între judeţe conform protocoalelor încheiate; 
q) colaborează cu celelalte structuri funcţionale din cadrul  DGASPC Galaţi; 
r) colaborează cu organizaţii neguvernamentale, cu autorităţi publice locale pentru realizarea în comun a măsurilor de 
protecţie pentru persoane adulte  ; 
s) colaborează cu DGASPC-urile din ţară în vederea identificării de centre care pot asista beneficiari cu domiciliul legal în 
judeţul Galaţi; 
t) formulează răspunsuri la cererile cetăţenilor şi/sau instituţiilor, cu privire la protecţia în regim rezidenţial a persoanelor 
adulte şi le comunică în termenele legale;  
u) răspunde de soluţionarea petitiilor repartizate de conducerea instituţiei ; 
v) elaborează strategii de lucru, redactează periodic  rapoarte de activitate, analize şi situaţii centralizate privind activitatea 
de asistenţă socială pentru persoana adultă instituţionalizată; 
w) asigură îndrumare pentru licenţierea serviciilor sociale pentru persoane adulte; 
x) înaintează propuneri cu privire la înfiinţarea sau diversificarea serviciilor oferite de DGASPC Galaţi în domeniul 
protecţiei persoanelor adulte;  
y) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotãrâri ale Guvernului, hotãrâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, 
dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărări ale Comisiei de evaluare medicală a persoanei adulte cu 
handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  
 
CAPITOLUL VI – GARANTAREA ŞI RESPECTAREA DREPTULUI LA IMAGINE ŞI INTIMITATE AL 
BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 

 
Art.41. DGASPC asigură respectarea dreptului la imagine şi intimitate a copilului / tânărului / persoanei adulte beneficiar de 
servicii sociale specializate, prin dispoziţii referitoare la obţinerea şi difuzarea datelor sau informaţiilor legate de copil / adult, 
în forma audio, video, scrisă, sau sub orice altă formă, după cum urmează: 
a) datele şi informaţiile de orice natură referitoare la copilului / tânărului / persoanei asupra căruia  s-a instituit o măsură de 
protecţie specială  nu vor fi furnizate  nici unei persoane fizice sau juridice  decât după obţinerea acordului prealabil scris al  
directorului general al  DGSAPC, cu privire la obţinerea şi diseminarea acestor informaţii ori date; 
b) solicitantul este obligat să informeze în scris directorul general al DGASPC cu privire la scopul în vederea căruia solicită 
datele ori informaţiile, modalităţiile de obţinerea a acestora, precum şi data şi modalitatea mediatizării acestora; 
c) accesul  solicitantului în incinta  serviciului ce urmează a fi vizitat se realizează numai cu acordul expres al directorului 
general al DGASPC şi însoţit de reprezentantul desemnat  al acesteia, solicitantul fiind obligat  să declare pe propria 
răspundere că datele şi informaţiile ce urmează a fi obţinute vor fi utilizate fără a aduce  atingere imaginii  şi dreptului la 
intimitate al copilului/tânărului/persoanei adulte beneficiar de servicii sociale specializate; 
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d) luarea sau prelucrarea de imagini de orice fel referitoare la copiii pentru care s-a instituit o măsură de protecţie  specială se 
poate realiza numai cu acordul prealabil al reprezentantului  legal al copilului sau cu acordul persoanei adulte care face 
subiectul imaginii; 
e)  participarea copilului în vârstă de până la 14 ani la dezbateri publice, în cadrul unor programe audiovizuale, se poate face 
numai cu consimţământul scris al acestuia şi al părinţilor sau, după caz, al altui reprezentant legal; 
f) copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către reprezentanţii legali sau alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, 
în scopul de a obţine avantaje personale sau de a influenţa deciziile autorităţii publice; 
g) este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului/tânărului/persoanei adulte sau dreptul acestuia 
la viaţa intimă, privată şi familială. 
Art.42. În cazul în care beneficiarii serviciilor sociale sunt subiecte ale emisiunilor audiovizuale, radiodifuziunii, va prima 
obligaţia  respectării principiului interesului superior al acestora; DGASPC asigură protejarea imaginii publice, viaţa intimă şi 
privată  a beneficiarilor, prin: 
a) interzicerea difuzării oricăror  indicii  care ar putea duce la identificarea  copilului în vârstă de până la vârsta  de 14 ani, în 
situaţia în care acesta este victimă a unei  infracţiuni privitoare la viaţa sexuală, este acuzat de comiterea unei infracţiuni sau a 
fost martor la săvârşirea acestora; 
b) în situaţia în care copilul în vârstă de până la vârsta de 14 ani este victima unor infracţiuni, altele decât cele prevăzute la lit. 
a sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii este posibilă numai  cu acordul scris al 
părinţilor, al persoanei în grija căreia se află copilul, sau, după caz, al reprezentantului legal al copilului; 
c) în situaţia în care copilul în vârstă de până la vârsta de 14 ani a fost supus, de către părinţi ori de către reprezentanţii legali, 
la abuzuri fizice sau psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii este posibilă numai cu acordul scris al unuia dintre părinţi, 
care nu este autorul abuzului, al persoanei în grija căreia se află copilul sau, după caz,  unei autorităţi responsabile cu protecţia 
copilului; 
d) copilul în vârstă de până la 14 ani nu poate participa  în emisiunile audiovizuale  care reconstituie infracţiuni, abuzuri ori 
evenimente dramatice; 
e) copilul cu vârsta între 14 şi 16 ani, acuzat de comiterea unei infracţiuni  sau victimă a infracţiunilor ori abuzat fizic,  psihic 
sau sexual, poate participa ori poate fi prezentat în programele de ştiri, în emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu 
îndeplinirea cumulativă  a următoarelor condiţii: 
- existenţa prealabilă a consimţământului  acestuia 
- existenţa prealabilă a consimţământului părinţilor, al persoanei în îngrijirea căreia se află sau al reprezentantului legal, în 
forma scrisă 
- asistarea pe parcursul transmisiei  sau al înregistrării de către părinte ori de către reprezentantul legal, respectiv de către 
avocat în cazul cercetării penale sau arestării 
f) în cazul copilului cu vârsta între 16 şi 18 ani, acuzat de comiterea unei infracţiuni, sunt necesare acordul  explicit al acestuia 
şi asistarea, de către avocat, în situaţia în care este cercetat penal, reţinut sau arestat; 
g) în cazul copilului cu vârsta între 16 şi 18 ani, care este victimă sau martor la comiterea unor  infracţiuni ori care a fost 
abuzat  fizic, psihic sau sexual, sunt necesare: 
- acordul explicit al acestuia 
- la solicitarea copilului, eliminarea oricăror elemente care ar putea duce la indentificarea lui. 
h) difuzarea materialelor audiovizuale conţinând imagini ale beneficiarilor aflaţi la tratament în unităţile de asistenţă  
medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, 
circumstanţe în legătură cu boala  şi cu diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, este permisă numai cu acordul directorului 
general al DGASPC; 
i) este interzisă orice referire peiorativă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa, religia ori la un eventual 
handicap al copilului/tânărului/persoanei adulte, exploatarea  aspectului fizic sau expunerea acestuia în ipostaze  nepotrivite 
vârstei; 
j) interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât  acesta să nu fie 
chestionat pentru a-i fi smulse păreri asupra problemelor intime de familie sau pentru a-i fi cerute opinii în probleme care 
depăşesc puterea lui de judecată; 
k) este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată a persoanei, fără 
acordul acesteia; 
l) nu poate fi dezvăluită în nici un mod identitatea personalor  care sunt victime ale infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală, 
prevăzut de Codului penal, constituind excepţii situaţiile în care victimele  şi-au dat acordul scris. Persoana interesată are 
dreptul să solicite şi să obţină de la  DGASPC informaţii sau date referitoare  la situaţia copiilor şi tinerilor care beneficiază de 
o măsură de protecţie specială, cu respectarea deplină a  principiului confidenţialităţii, în următoarele condiţii: 
1. orice informaţie solicitată cu privire la situaţia unui copilului / tânărului / persoanei adulte  asupra căreia există instituită o 
măsură de protecţie  specială poate fi solicitată în scris şi trebuie să cuprindă  următoarele elemente: 
- entitatea la care se adresează  cererea; 
- informaţia solicitată, astfel încât identificarea acesteia să fie posibilă; 
- calitatea pe care solicitantul o are în raport de informaţiile solicitate  şi care îi conferă dreptul de acces la astfel de date; 
- scopul pentru care solicită informaţiile; 
- modalitatea de comunicare a acestora; 
- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea unui răspuns. 
2. informaţiile privind copilului/tânărului/persoanei adulte asupra cărora s-a instituit  o măsură de protecţie  specială vor fi 
furnizate numai cu acordul scris al directorului general al DGASPC, cu respectarea prevederilor legale în materie. 
3. orice informaţii cu caracter personal privind persoanele care beneficiază de o măsură de protecţie specială pot face obiectul 
prelucrării numai cu respectarea strictă a prevederilor legislaţiei privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
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CAPITOLUL VII – STATUTUL PERSONALULUI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI 
PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
 
Art.43. Atribuţiile şi responsabilităţile conducătorilor de structuri funcţionale şi ale personalului sunt prevăzute în fişele 
posturilor întocmite de către fiecare conducător pentru cei aflaţi în subordinea sa 
Art.44. Salarizarea personalului DGASPC se face conform legislaţiei în vigoare. 
Art.45. Directorul general al DGASPC este numit, suspendat, sancţionat sau  eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean, la propunerea motivată a preşedintelui Consiliului Judeţean  
Art.46. Personalul DGASPC are obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces în 
îndeplinirea obligaţiilor de serviciu şi să manifeste solicitudine şi profesionalism în relaţia cu persoanele aflate în nevoie şi 
familiile aflate în dificultate şi să soluţioneze cu maximum de operativitate şi competenţă profesională atribuţiile stabilite prin 
fişa postului  
Art.47. Personalului DGASPC îi sunt interzise, sub sancţiunile prevăzute de lege, încălcarea confidenţialităţii informaţiilor 
obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 
Art.48. Încalcarea cu vinovăţie, de către salariaţi a îndatorilor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, 
civilă sau penală, după caz. 

    
CAPITOLUL  VIII – DISPOZIŢII  FINALE 

 
Art.49. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.   
Art.50. (1) In vederea asigurării unui circuit corespunzător al documentelor, în cadrul DGASPC Galaţi există un registru 
general de intrare-ieşire ce cuprind toate  documentele intrate și respectiv ieșite din instituție; 
(2) personalul cu atribuţii în materia circuitului documentelor: 
a) primeşte,înregistrează corespondenţa adresată DGASPC Galați şi o prezintă directorului general, pentru a dispune, prin 
rezoluţie, structura funcţională şi/sau persoana care va soluţiona şi va redacta răspunsul; 
b) transmite  corespondența către structurile funcţionale; 
c) expediază corespondenţa adresată de DGASPC Galați, către  autorităţile şi instituţiile publice, organizaţii guvernamentale 
şi neguvernamentale, mass-media, regii autonome şi unităţile subordonate, etc.; 
d) organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise structurilor funcţionale;  
e)  asigură o evidenţă corectă, exactă şi în timp real a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite  în scopul regăsirea informaţiei 
în mod facil şi eficient ;  
(3) reguli detaliate privind categoriile de documente utilizate în cadrul DGASPC Galaţi pentru realizarea activităţii specifice şi 
circuitul acestora se stabilesc prin regulamentul intern şi sistemul de management al calităţii;  
Art.51. Activităţile necuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare vor fi date în competenţă structurilor funcţionale 
ale DGASPC prin dispoziţie a directorului general până la modificarea corespunzătoare a prezentului document. 
Art.52. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare cuprinde atribuţiile structurilor DGASPC Galaţi, fără a detalia 
procesele prin care atribuţiile sunt duse la îndeplinire; 
(2) Atribuţiile centrelor din structura DGASPC (metodologiile de organizare şi funcţionare, regulamente de organizare şi 
funcţionare, etc.) se aprobă şi modifică prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi sau  dispoziţie a directorului general, în 
baza reglementărilor legale specifice.  
Art.53. Prezentul Regulament se va comunica conducătorilor structurilor funcţionale din cadrul DGASPC Galaţi care vor 
asigura informarea personalului din subordine cu privire  la conţinutul acestuia. 
Art.54. Regulamentul de organizare şi funcţionare al DGASPC Galaţi se modifică atunci când se modifică structura 
organizatorică a instituţiei sau legislaţia şi ori de câte ori conducerea DGASPC sau a Consiliului Judeţean Galaţi consideră 
necesar. 
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HOTĂRÂREA NR. 8 
 din 26 ianuarie 2018 

 

privind:  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
handicap ,,Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Județean, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 837/18.01.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
1881/12.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 837/12.01.2018; 

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi nr. 3/10.01.2018 privind avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului de zi 
pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,                                              
                   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform 
anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 172/2016 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                      

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 

 
ANEXĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare  

a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul”  

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu handicap „Luceafărul”, aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor 
minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, 
serviciile oferite etc.  
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, 
după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.  
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ART.2 Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul”, cod serviciu social 8899 CZ-D-I, 
înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform 
Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul în mun. Galaţi, str. Blaj, nr. 11.  
ART.3 Scopul serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” este creşterea şanselor 
recuperării şi integrării persoanelor adulte cu orice tip de handicap, prin terapie ocupaţională, în familie ori în comunitate.  
ART.4 (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” funcţionează cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de:  
- Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinul MMFPSPV nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;  
- Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului 
venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;  
(2) Standard minim de calitatea aplicabil: Anexa 3 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în 
comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi, conform Ordinului nr. 67/2015 privind 
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.  
(3) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 444/31 mai 2010 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi.  
ART.5 (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” se organizează şi funcţionează cu 
respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care 
stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în 
celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.  
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de zi pentru persoane adulte cu 
handicap „Luceafărul” sunt următoarele:  
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;  
b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea 
egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire 
la persoanele beneficiare;  
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;  
d) deschiderea către comunitate;  
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;  
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;  
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul 
său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;  
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;  
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei 
beneficiare de a trăi independent;  
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de 
dificultate;  
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;  
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
de întreţinere;  
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi 
implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;  
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.  
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” sunt:  
a) persoane adulte încadrate în oricare grad de handicap aflate în risc de excluziune socială cu domiciliu stabil în judeţul 
Galaţi;  
b) părinţii/reprezentanţii legali ai persoanelor cu handicap. 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:  
În vederea furnizării serviciilor, solicitanţii vor întocmi un dosar de asistare alcătuit din următoarele documente:  
- Cerere de asistare;  
- Copie după CI/BI şi certificat de naştere; 
- Copie după certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de recuperare;  
- Acordul de prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal;  
- Fişa de evaluare iniţială;  
- Documente medicale edificatoare referitoare la starea de sănătate (aviz epidemiologic).  
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(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului de furnizare servicii, beneficiarul/după caz, reprezentantul său legal 
primeşte toate informaţiile referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile oferite, drepturile şi 
obligaţiile beneficiarilor, acest lucru fiind consemnat în Ghidul beneficiarului şi pliant.  
(4) Selectarea beneficiarilor se face conform legislaţiei în vigoare în baza evaluării iniţiale care se efectuează la sediul 
centrului de către personalul de specialitate şi se completează Fişa de evaluare iniţială, Raport de psihodiagnostic şi evaluare 
clinică, Formular de evaluare – Terapie ocupaţională. 
(5) În cazul în care cererile depăşesc capacitatea centrului de zi, persoanele care au fost acceptate vor fi trecute pe lista de 
aşteptare, urmând ca la eliberarea unui loc (în situaţia în care unul din beneficiari se retrage, la reevaluarea cazurilor o dată la 
3 luni sau în caz de deces) să poată fi inclus în activităţi.  
(6) În cazul în care nevoile beneficiarilor nu sunt acoperite de către resursele sau serviciile oferite de centru, persoanele fiind 
referite altor instituţii competente .  
(7) În cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte condiţiile necesare i se comunică prin adresă 
sau telefonic acest lucru precum şi motivele care au dus la această rezoluţie.  
(8) Dosarul complet al solicitantului este analizat de comisia alcătuită la nivelul centrului compusă din: şef centru, psiholog, 
asistent social. Comisia întocmeşte un raport pe care îl înaintează directorului general în vederea emiterii dispoziţiei de 
asistare. După emiterea dispoziţiei, între centrul de zi şi beneficiar/reprezentant legal se încheie un contract de servicii sociale 
conform legislaţiei în vigoare.  
(9) Evaluarea beneficiarilor în vederea furnizării de servicii, în cadrul centrului de zi, se realizează utilizând Fişa de 
evaluare/reevaluare a cazului în baza căreia se întocmeşte Planul individual de intervenţie.  
(10) Consilierea psihologică se face la solicitarea beneficiarului prin intermediul unei cereri şi se completează Fişa de 
consiliere psihologică. 
(11) Perioada de acordare a serviciilor sociale este de 12 luni cu posibilitatea de reînnoire a contractului la scadenţă, timp în 
care beneficiarilor li se acordă serviciile .  
(12) Condiţii de încetare a serviciilor:  
a) La expirarea contractului de servicii;  
b) La cererea beneficiarului serviciului/ reprezentantului legal;  
c) Când beneficiarul manifestă comportamente ce pun în pericol personalul centrului şi care prejudiciază sau deranjează grav 
activităţile desfăşurate în cadrul centrului;  
d) Schimbarea domiciliului în afara judeţului Galaţi;  
e) Decesul beneficiarului.  
(13) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” au 
următoarele drepturi:  
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă 
circumstanţă personală ori socială;  
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia 
socială care li se aplică;  
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;  
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de 
dificultate;  
e) să fie protejaţi de lege atât ei cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;  
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;  
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;  
h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.  
(14) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” au 
următoarele obligaţii:  
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;  
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;  
 c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi 
de situaţia lor materială;  
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;  
e) să respecte prevederile prezentului regulament.  
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” sunt 
următoarele:  
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:  
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;  
2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în protocoalele de colaborare încheiate cu parteneri din comunitate în vederea 
desfăşurării de programe şi acţiuni comune;  
3. reprezintă furnizorul de servicii sociale.  
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de 
activitate prin asigurarea următoarelor activităţi:  
1. de informare a potenţialilor beneficiari cu materiale ce conţin date despre localizarea şi organizarea centrului, activităţile 
desfăşurate/ servicii oferite cu materiale scrise;  
2. de facilitare a accesului în incinta centrului cel puțin o zi pe lună printr-un program de vizită pentru public şi „Ziua porţilor 
deschise” – activitate de promovare a serviciilor oferite de centru;  
3. promovarea activităţilor cultural - educative şi de socializare în mass media;  
4. elaborarea de rapoarte de activitate;  
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c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în 
general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria 
de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:  
1. activităţi instructiv-educative, de dezvoltare a abilităţilor şi disponibilităţilor cognitive, psihomotorii afectiv-relaţionale şi 
social adaptativ, conform planului de intervenţie individual;  
2. terapie ocupaţională;  
3. organizarea de activităţi cultural - artistice cu ocazia diferitelor sărbători naţionale sau religioase;  
4. organizarea de activităţi practice (lucru manual, realizarea de obiecte ornamentale confecţionate cu diferite ocazii – 
felicitări, mărţişoare,s.a.) promovate prin expoziții;  
5. organizarea aniversărilor zilelor de naştere şi a zilelor onomastice a beneficiarilor centrului de zi; 
6. oferirea de suport social în caz de îmbolnăvire prin vizite la spital a persoanelor cu handicap asistate ale centrului de zi;  
7. colaborarea cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în scopul diversificării serviciilor oferite 
şi soluţionarea unor probleme ale asistaţilor centrului de zi;  
8. activităţi de socializare prin organizarea de excursii în ţară şi alte activităţi de recreere în diferite locaţii din oraş.  
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;  
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, 
3. completarea formularelor Satisfacţia clientului, monitorizarea rezultatelor, 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:  
1. elaborarea unui plan de amenajare şi adaptare a mediului ambient disponibil la sediul centrului;  
2. administrarea şi conducerea centrului este asigurată de şef de centru absolvent de învăţământ superior în domeniul asistenţei 
sociale;  
3. întocmirea unui plan anual de instruire internă şi propunerea unor cursuri pentru personalul centrului;  
4. evaluarea activităţii centrului printr-un audit intern pentru măsurarea eficienţei administrării resurselor umane, financiare, 
materiale, precum şi eficacitatea performanţei activităţii;  
5. promovează relaţiile de colaborare cu serviciile sociale din comunitate.  
f) Centrul colaborează cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în scopul diversificării 
serviciilor oferite, desfăşurării de programe şi acţiuni comune care să contribuie la creşterea calităţii serviciilor sociale;  
ART.8 Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” are structura organizatorică, numărul 
de posturi şi categoriile de personal aprobate prin organigramă și stat de funcţii, din care:  
a) personal de conducere: 1 şef de centru ; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar: 7 asistenţi sociali şi 1 psiholog în regim 
de colaborare;  
c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 persoane în regim de colaborare. 
ART.9 (1) Personalul de conducere este şef de centru. 
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului 
competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea 
prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte 
informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de 
bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru 
identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate;  
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;  
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;  
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;  
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în 
cadrul serviciului pe care îl conduce;  
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri 
de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;  
k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare;  
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu 
persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;  
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel 
judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;  
n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din 
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;  
o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;  
p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.  
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.  
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul 
psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu 
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 
experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.  
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(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a şefului de centru se face în condiţiile legii.  
ART.10 (1) Structura de personal a centrului este formată din:  
a) asistent social; 
b) psiholog în regim de colaborare. 
(2) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.  
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării 
serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime  de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul județului; 
b) bugetul de stat; 
c) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz; 
d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; 
e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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HOTĂRÂREA NR. 9 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza 
administrativ–teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018—2019 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27.485/22.01.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 16.147/15.11.2017 înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 27.485/17.11.2017; 

Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 27485/05.12.2017 către Ministerul Educaţiei 
Naţionale; 

Având în vedere adresa Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 42.961/14.12.2017 înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 27.485/15.12.2017 ce conţine avizul conform privind organizarea reţelei 
şcolare de învăţământ special liceal şi special postliceal pentru anul şcolar 2018—2019 de pe raza 
administrativ teritorială a Judeţului Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza 
administrativ–teritorială a judeţului Galaţi pentru anul 2018—2019, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Ministerului Educaţiei Naţionale şi Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Galaţi. 

  
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                      

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
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ANEXĂ 

 

 

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT CU PERSONALITATE JURIDICĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT – SPECIAL (LICEAL ŞI POSTLICEAL) 

     

 

 

     
REȚEA EXISTENTĂ 2017—2018 REȚEA PROPUSĂ 2018—2019 

Nr. 

crt. 
Județ Localitatea 

Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de învățământ cu 

personalitate juridică – Adresa, nr. 

telefon/fax/e-mail/niveluri de 

învățământ 

Denumirea unității de 

învățământ fără  

personalitate juridică  

(arondată) – Adresa, nr. 

telefon/fax/e-

mail/niveluri de 

învățământ 

Nr. 

crt. 
Județ 

Mediu  

Urban/ 

Rural 

Denumirea unității de învățământ 

cu personalitate juridică – 

Adresa, nr. telefon/fax/e-

mail/niveluri de învățământ 

Denumirea unității de 

învățământ fără  

personalitate 

juridică  (arondată) 

– Adresa, nr. 

telefon/fax/e-

mail/niveluri de 

învățământ 

1 GL GALAŢI Urban LICEUL TEHNOLOGIC 

„SIMION MEHEDINŢI”, Str. 

N. Bălcescu nr. 19, Galaţi, tel. 

0236415201, 

sc_prof_integrat@yahoo.co.uk, 

LIC, PROF, POS/SPE                               

  1 GL Urban LICEUL TEHNOLOGIC 

„SIMION MEHEDINŢI”, Str. 

N. Bălcescu nr. 19, Galaţi, tel. 

0236415201, 

sc_prof_integrat@yahoo.co.uk, 

LIC, PROF, POS/SPE                               
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HOTĂRÂREA NR. 10 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 46 din 28 martie 2017 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.977/22.01.2018             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice, Apelul de proiecte cu 
titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1) din cadrul Programului Operaţional Regional 
2014 – 2020; 

Având în vedere Solicitarea de clarificări nr. 15.377/06.10.2017 pentru cererea de finanţare Cod 
SMIS 110475 pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. 
Cuvioasa Parascheva” transmisă de OI POR ADR Sud–Est şi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
8977/09.10.2017; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b), c) şi lit. d), alin. (3) lit. a) şi alin. (5), pct. 3 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. unic. Se modifică Hotărârea nr. 46 din 28 martie 2017 a Consiliului Județean Galați privind 
aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta, astfel: 

Art. 3 (1) va avea următorul conținut: „Se aprobă alocarea sumei de 9.757,62 lei, reprezentând 
contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
410.570,85 lei în cadrul proiectului «Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase 
Sf. Cuvioasa Parascheva»”. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 Contrasemnează pentru legalitate: 
             Secretarul Judeţului,  
                     Paul Puşcaş                                                                                     Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
         

  

HOTĂRÂREA NR. 11 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.289/22.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014—2020, Apelul 
de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – 
Interconectarea regiunii Dunării – a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific 
de acțiune 1.b – Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene; 

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

Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin. (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014—2020, Apelul de proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 - 
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării – a Strategiei Uniunii Europene 
privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 1.b – Îmbunătățirea mobilității și a multimodalității – 
legături rutiere, feroviare și aeriene. 
 

Art.2. (1) Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați – 
lider de proiect și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Băneasa și Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Suceveni – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”. 

(2) Acordul de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”, în cuantum de 58.073.947,90 lei (inclusiv TVA). 
 

Art.4. (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.161.478,96 lei, reprezentând contribuția proprie de 2,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 0,00 lei, în cadrul proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”. 
 (2) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanțării valorii 
corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Galați. 
 

Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”, 
pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Galați. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(3) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere pentru proiectul „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)” pe întreaga 
perioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați. 
 

Art.6. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean 
Galați, să semneze acordul de parteneriat și contractul de finanțare. 
 (2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Administrator Public în cadrul Consiliului 
Județean Galați, să semneze cererea de finanțare precum și toate documentele necesare pregătirii și 
implementării proiectului. 
 

Art.7. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată UAT Comuna Băneasa și UAT Comuna Suceveni. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția 
Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate 
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Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de 
punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 

 

ANEXĂ 
Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 
pentru realizarea proiectului 

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)” 
 

Ȋn conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, 
beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor 
contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a 
oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de 
finanțare, legislației comunitare și naționale incidente. 
 

Art. 1. Părţile 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada Eroilor, nr. 7, cod 

poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 3127476, reprezentată de Costel Fotea – Președinte, 
având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: 
RO04TREZ306504102X016233; 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: 
RO51TREZ30621A480101XXXX – Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX – Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA BĂNEASA, cu sediul în comuna Băneasa, strada 
Principală, nr. 1, cod poștal 807030, județul Galați, codul fiscal 4298571, reprezentată de George - Aurelian Gache – 
Primar, având calitatea de Partener 2  

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SUCEVENI, cu sediul în comuna Suceveni, strada 
Principală, nr. 352, cod poștal 807285, județul Galați, codul fiscal 4436216, reprezentată de Marian Mitrofan – 
Primar, având calitatea de Partener 3  
 

au convenit următoarele: 
 

Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei 

părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa - Rogojeni (DJ 242D)”, care este 
depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare 
și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii 
Dunării – a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 1.b – Îmbunătățirea 
mobilității și a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene, (Cod generat MySMIS ....................), apel de 
proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1 precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de 
finanțare. 

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 
 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare: 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați 

1. Răspunde de elaborarea documentației necesare depunerii proiectului; 
2. Elaborează și semnează cererea de finanțare împreună cu partenerii; 
3. Semnează contractul de finanțare; 
4. Menține legătura cu finanțatorul; 
5. Asigură resursele financiare necesare cofinanțării și derulării proiectului, 

precum și cheltuielile conexe care pot interveni; 
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6. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și urmărește derularea 
contractelor încheiate; 

7. Urmărește realizarea lucrărilor și menține legătura cu dirigintele de șantier 
și proiectantul; 

8. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu Manualul de Identitate 
Vizuală și dă în administrare partenerilor plăcile permanente și panourile 
temporare, după caz; 

9. Menține legătura cu auditorul și pune la dispoziție toate documentele 
necesare realizării rapoartelor de audit; 

10. Realizează rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată, după caz; 
11. Menține proprietatea terenului aferent drumului județean modernizat şi 

reabilitat  pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani 
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 

12. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe perioada de durabilitate 
a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului). 

Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.1 Elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente 
proiectului 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1 Managementul proiectului  
Subactivitatea 1.1 Monitorizarea proiectului 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 2 Organizarea procedurilor de achiziţie  
Subactivitatea 2.1 Desfășurarea achizițiilor publice din proiect 
Activitatea 3: Realizarea lucrărilor aferente investiției de bază  
Subactivitatea 3.1 Obținerea autorizației de construire și realizarea Proiectului 
Tehnic 
Subactivitatea 3.2 Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului 
județean DJ 242D  
Subactivitatea 3.3 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului  
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului 
Activitatea 5: Auditul financiar al proiectului 
Subactivitatea 5.1 Realizarea auditului financiar extern 

Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Băneasa 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementării 
proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi 
administrează, după caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de 
la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea 
menţinerii în parametrii normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau 
alte asemenea, pe sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului 
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului 

Partener 3 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Suceveni 
 
 
 
 
 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementării 
proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi 
administrează, după caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de 
la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea 
menţinerii în parametrii normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau 
alte asemenea, pe sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
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Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului  
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului  
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de 

finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (1.161.478,96 lei, reprezentând 2% 
din valoarea cheltuielilor eligibile)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0,00 lei, reprezentând 0% din 
valoarea totală a proiectului)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (1.161.478,96 lei, 
reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului) 

Partener 2  
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Băneasa 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

Partener 3  
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Suceveni 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile 
(0 lei și 0%)  
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (0 lei și 0%)  
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (0 lei și 0%) 

(3) Plăţile 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020 și ale 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, aprobate prin H.G. nr. 93/2016. Ȋn acest sens, se 
vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de 
rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate documentele justificative, 
inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de aceştia; 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de management, 
iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în 
conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare 
activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de 
parteneriat; 

c) liderul de parteneriat cuprinde în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita 
sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare. 

 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat începe la data semnării prezentului acord și încetează la data la care 
Contractul de finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a 
Contractului de finanțare conduce automat la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

 
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partener 1 – UAT Județ) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente 

legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării 
normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 

implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu 

partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.  
(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de 

rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale 
și procedurale. 

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original precum şi copii 
ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea 
asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi 
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păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima. 

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea 
parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, 
în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de 
parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
rambursare/plată. 

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul. 
(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar 

pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
(9) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii 

conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. 
(10) Liderul de parteneriat asigură din bugetul propriu resursele financiare necesare derulării proiectului în condiţii optime, 

cheltuielile neeligibile – în cazul în care apar după etapa de evaluare; cheltuielile conexe ce pot interveni pe parcursul 
implementării (inclusiv pentru asigurarea funcţionalităţii în integralitate a traseului drumului). 

(11) Liderul de parteneriat asigură cheltuielile aferente mentenanţei şi întreţinerii investiţiei pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului (perioada de durabilitate). 

(12) Liderul de parteneriat îşi asumă toate obligațiile prevăzute în declaraţiile pe proprie răspundere pe care Liderul de 
proiect – UAT judeţul Galaţi trebuie să le depună, potrivit Ghidului solicitantului (declarație de eligibilitate; declarație 
privind nedeductibilitatea TVA; declarație privind terenul şi infrastructura pe care se realizează proiectul; declarație 
privind conformitatea documentaţiei tehnico-economice etc.). 

(13) Liderul de parteneriat asigură personal de specialitate cu experienţă în managementul şi gestionarea proiectelor cu 
finanţare europeană. 

(14) Liderul de parteneriat furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către 
Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia 
Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor finanţate din instrumente structurale. 

(15) Liderul de parteneriat predă în administrarea UAT-urilor partenere, după caz, panourile temporare, plăcile permanente 
și stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul acestora pe perioada de implementare şi durabilitate a proiectului (5 ani de 
la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului). 

(16) Liderul de parteneriat are obligaţia să menţină proprietatea drumului reabilitat şi modernizat şi natura activităţii pentru 
care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii finale şi să asigure exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă. 
 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 
A. Drepturile Partenerilor 

(1) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în 
implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi 
financiare. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări 
importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

B. Obligaţiile Partenerilor 
(3) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor 

publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea 
activităților proprii. 

(4) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea 
proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(5) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea 
parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, 
în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund  
proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

(6) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și 
naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a 
contractului de finanțare. 

(7) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect. 
(8) Partenerii asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile 

temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul proiectului, atât pe perioada de implementare, cât şi pe o 
perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăţi în cadrul proiectului. 

(9) Partenerii preiau în administrare stațiile de autobuz amplasate pe teritoriul UAT-ului, după caz, în vederea întreținerii. 
(10) Partenerii contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de 

funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului. 
(11) Partenerii asigură toate condițiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe teritoriul UAT-ului pe 

care îl reprezintă. 
(12) Partenerii întreţin şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea pe sectoarele de drumuri 

publice care traversează UAT-ul. 
 
Art. 7. Achiziții publice  
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(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare, a 
condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
 

Art. 8. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor 

achiziționate/modernizate, inclusiv a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul,  şi natura activităţii pentru care 
s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să 
asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a 
echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul etc. ce au făcut obiectul proiectului. 
Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor 
bunurilor, echipamentelor, a mijloacelor de transport în comun, dacă este cazul, ce au făcut obiectul finanţărilor 
nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. Părţile au 
obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / 
bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plăţii 
finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea 
bunurilor în scopul realizării proiectului. 

 
Art. 9. Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe 

parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de 
informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 
Acord de Parteneriat. 

 
Art. 10. Legea aplicabilă 
(13) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(14) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act 

adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 
 
Art. 11. Dispoziţii finale 
(15) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale 

amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
Semnături 

Lider de parteneriat (Partener 1) 
Unitatea Administrativ Teritorială 

Județul Galați 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 2 
Unitatea Administrativ Teritorială 

Comuna Băneasa 

GEORGE - AURELIAN GACHE 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 3 
Unitatea Administrativ Teritorială 

Comuna Suceveni 

MARIAN MITROFAN 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

 
HOTĂRÂREA NR. 12 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: aprobarea protocolului de colaborare dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.299/22.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 2, 3, 5 şi 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 7118/24.05.2017 a OI POR Regiunea Sud–Est înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 4640/25.05.2017 privind aprobarea Memorandumului ce stabilește încheierea de 
parteneriate între consiliile județene și administrațiile bazinale de ape pentru terenurile aflate în albiile 
râurilor, aferente podurilor propuse a fi modernizate în cadrul proiectelor; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 și alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați şi Administrația 
Bazinală de Apă Prut – Bârlad, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           (2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele şi pe seama 
Consiliului Judeţean Galaţi, a acordului de parteneriat. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Administrației Bazinale de Apă Prut – Bârlad. 
 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 

 

ANEXĂ 

 
ACORD CADRU DE PARTENERIAT PRIVIND COLABORAREA DINTRE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE 

APĂ PRUT – BÂRLAD ȘI JUDEȚUL GALAȚI, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI  
 
  
În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
Unitatea Administrativ –teritorială Judeţul Galaţi, cod de identificare fiscală (CIF) 3127476 cu sediul în municipiul Galaţi, str. 
Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, telefon 0236/302520, fax. 0236/411099 reprezentat de dl. Costel Fotea, în calitate de Preşedinte 
al Consiliului Județean Galați, 
și 
Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad, cod de identificare fiscală (CUI) 18296163 cu sediul în str. Theodor 
Văscăuțeanu, nr. 10, Iași, telefon 0232/218192, fax 0232/213884, reprezentat de dl. Ion Păvăleanu în calitate de Director, au 
convenit încheierea prezentului Acord de cooperare. 
 
Cadrul general: 

 Prin intermediul Axei Prioritare 6 a POR denumită „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională” se 
finanțează modernizarea drumurilor județene, având ca obiectiv specific – creșterea gradului de accesibilitate a 
zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T (Rețeaua Trans Europeană de Transport). 

 Conectarea la Rețeaua Trans Europeană de Transport a drumurilor județene modernizate prin POR presupune lucrări 
de modernizare inclusiv a podurilor/podețelor peste ape curgătoare, aflate în corpul drumurilor județene, respectiv 
lucrări în albia râurilor pentru protecția și modernizarea podurilor. 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 
17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European  
pentru Pescuit și Afaceri Maritime precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală și Fondul European   și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, în cazul unei 
investiții în infrastructură sau producție trebuie respectat caracterul durabil al investiției timp de 5 ani de la data plății 
finale, inclusiv prin menținerea proprietății asupra elementelor de infrastructură. 
 

ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 
(1)  Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părți în vederea asigurării cu operativitate a 
cadrului necesar implementării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2014—2020, denumit în 
continuare POR. 
(2)  Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în vigoare, pentru îndeplinirea în comun 
a obiectivelor proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – 
Rogojeni (DJ 242D)” eligibil în cadrul POR. 

 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați: 

(1)  În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați prin direcțiile de specialitate, 
are obligația depunerii și implementării proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)” în conformitate cu Ghidul solicitantului, asumându-și prin cererea de finanțare 
întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor prevăzuți în aceasta. 
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(2)  Consiliul Județean Galați va informa de îndată Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad cu privire la orice act 
sau fapt care face imposibilă implementarea proiectului menționat la alin. (1). 

 
ART. 3 Obligațiile Administrației Bazinale de Apă Prut - Bârlad: 

(1) În îndeplinirea prezentului acord de parteneriat, Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad va analiza în cel mai 
scurt timp cererea de parteneriat a Consiliului Județean Galați, dar nu mai mult de 5 zile de la primire. 

(2) După emiterea acordului său, Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad va informa în termen de 5 zile lucrătoare 
Consiliul Județean Galați, beneficiar POR, asupra acordului cadru de parteneriat. 

(3) Pe toată perioada de derulare a prezentului acord de parteneriat, precum și în perioada de durabilitate a proiectului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”, 
Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad se obligă să păstreze dreptul de administrare asupra albiilor 
............................................................................. traversate de drumul județean DJ 242D, care face obiectul 
proiectului. 
 

ART. 4 Termene 
(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 10 ani și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți. 
(2) Obligațiile prevăzute la art. 2 și art. 3 ale prezentului acord se vor realiza până la data la care Contractul de Finanțare 

aferent proiectului își încetează valabilitatea. 
 
ART. 5 Comunicare 

(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului prezentului 
acord de parteneriat, conform legislației în vigoare și cu aplicarea principiului nevoii de a cunoaște. 

(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute și acceptate de părți. 
 
ART. 6 Dispoziții finale  

(1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord de parteneriat, părțile vor notifica una celeilalte, 
în scris, persoana responsabilă cu implementarea prevederilor acestuia. 

(2) Orice modificare și/sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în scris, prin act adițional, cu acordul 
ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(3) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, transmite celeilalte părți, spre analiză, 
propunerile sale motivate. 

 
Prezentul acord s-a semnat azi.........................., în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar 
pentru dosarul cererii de finanțare. 
 

Unitatea Administrativ–Teritorială Județul Galați 

Președinte, 

Costel Fotea 

Administrația Bazinală de Apă Prut – Bârlad 

Director, 

Ion Păvăleanu  

 

HOTĂRÂREA NR. 13 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.296/22.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, precum şi pe cele ale art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare 
Lucrări de Intervenţie) privind realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul Băneasa – Rogojeni (DJ 242D)”, cu valoarea totală a investiţiei de 58.073.947,90 
lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 52.633.462,00 lei (inclusiv TVA) potrivit anexei, parte integrantă la 
hotărâre. 
 

Art.2. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 2014—2020, 
întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integritatea sa, asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T. 

 
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 

 

ANEXĂ 

 
      Această documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 

Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242D (km 0+000 ÷ 19+900) 
            Lucrări de poduri –  POD KM 0+415 peste VALEA SLIVNEI la BĂNEASA, POD KM. 12+755  peste PÂRÂUL 
OARBA la SUCEVENI, POD KM. 19+350 peste PÂRÂUL HORINCEA la ROGOJENI.       

Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242D (km 0+000 ÷ 19+900), lungimea totală 
a tronsoanelor fiind de 19.900,00 m. 

Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 19.900,00 m.; 
- Lăţime parte carosabilă: 6,00 m.; 
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m.; 
- Lăţime acostamente: 2 x 1,00 m.; 
- Șanțuri și rigole pe ambele părți; 
- Podeţe longitudinale și transversale; 
- Marcaje 19,90 km.; 
- Parapet metalic. 

    În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 242D pentru realizarea straturilor de uzură la drumurile 
cu trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip BA16 m. modificat cu pudretă de cauciuc şi polimeri datorită 
avantajelor pe care aceasta le posedă. 

     Lucrări de poduri propuse: 
1. POD KM 0+415, PESTE VALEA SLIVNEI LA BĂNEASA 

C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DE REZISTENȚĂ 
- Se va aplica torcret pe grinzi. Placa de suprabetonare pe platformă de 10.20 m. 
C3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, SFERTURI DE CON 
- Reparații de muchii verticale la culei. Sferturi de con noi pentru platforma drumului la pod 
de 10.80 m, cu scări și casiuri. Tencuieli speciale. 
C4 – ALBIE, APĂRĂRI DE MALURI, RAMPE DE ACCES 
- Calibrarea albiei inferioare la o secțiune trapezoidală, cu îndreptarea axului. Lărgirea 
platformei rampelor la 10.80 m și a structurii rutiere la 7.80 m la 9.00/7.00 m. 
C5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPEȚI PIETONALI ȘI DE 
SIGURANȚĂ,DISPOZITIVE PENTRU ROSTURI 
- Refacerea integrală a căii cu beton 2÷9 cm, de pantă transversală, membrane speciale hidrofuge pentru poduri, șapă de 
protecție a șapei hidrofuge pe carosabil, straturi asfaltice 
2×4 cm din BAP16. Dispozitive pentru rosturile de dilatație. Trotuare cu beton de umplutura peste șapa hidrofugă borduri 
speciale, ca barieră de protecție asfalt 2 cm. Parapet pietonal metalic. 

2. POD KM 12+755, PESTE PÂRÂUL OARBA LA SUCEVENI 
C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DE REZISTENȚĂ 
- Se va aplica torcret pe grinzi. Placa de suprabetonare pe platforma de 10.20 m. 
C3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, SFERTURI DE CON 
- Reparații de muchii verticale la culei și la intradosul consolelor de la rigla pilelor. Sferturi de 
con noi pentru platforma drumului la pod de 10.80 m, cu scări și casiuri. Tencuieli speciale. C4 – ALBIE, APĂRĂRI DE 
MALURI, RAMPE DE ACCES 
- Calibrarea albiei inferioare la o secțiune trapezoidală, cu îndreptarea axului. Lărgirea platformei rampelor la 10.80 m și a 
structurii rutiere la 7.80 m la 9.00/7.00 m. 
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C5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPEȚI PIETONALI ȘI DE 
SIGURANȚĂ,DISPOZITIVE PENTRU ROSTURI 
- Refacerea integrală a căii cu beton 2÷9 cm, de pantă transversală, membrane speciale hidrofuge pentru poduri, șapa de 
protecție a șapei hidrofuge pe carosabil, straturi asfaltice 2×4 cm din BAP16. Dispozitive pentru rosturile de dilatație. Trotuare 
cu beton de umplutură peste șapa hidrofugă borduri speciale, ca barieră de protecție asfalt 2 cm. Parapet pietonal metalic. 

3. POD KM 19+350, PESTE PÂRÂUL HORINCEA LA ROGOJENI 
LUCRĂRI PROPUSE: 
C1 + C2 ELEMENTE PRINCIPALE ȘI SECUNDARE DE REZISTENȚĂ 
- Se va aplica torcret pe grinzi. Placă de suprabetonare pe platformă de 10.20 m. 
C3 – INFRASTRUCTURI, APARATE DE REAZEM, DISPOZITIVE ANTISEISMICE, SFERTURI DE CON 
- Reparații de muchii verticale la culei. Sferturi de con noi pentru platforma drumului la pod de 10.80 m, cu scări și casiuri.  
Tencuieli speciale. 
C4 – ALBIE, APĂRĂRI DE MALURI, RAMPE DE ACCES 
- Calibrarea albiei inferioare la o secțiune trapezoidală, cu îndreptarea axului. Lărgirea platformei rampelor la 10.80 m și a 
structurii rutiere la 7.80 m la 9.00/7.00 m. 
C5 – CALEA PODULUI, GURILE DE SCURGERE, TROTUAR, PARAPEȚI PIETONALI ȘI DE SIGURANȚĂ, 
DISPOZITIVE PENTRU ROSTURI 
Refacerea integrală a căii cu beton 2÷9 cm, de pantă transversală, membrane speciale hidrofuge pentru poduri, șapă de 
protecție a șapei hidrofuge pe carosabil, straturi asfaltice 2×4 cm din BAP16. Dispozitive pentru rosturile de dilatație. Trotuare 
cu beton de umplutura peste șapa hidrofuga borduri speciale, ca barieră de protecție asfalt 2 cm. Parapet pietonal metalic. 
 

HOTĂRÂREA NR. 14 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate actualizat şi aprobarea Proiectului Tehnic pentru  obiectivul de investiţie „Muzeu 
de Artă Vizuală Galaţi” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.295/22.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice, precum şi pe cele ale art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.I. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate actualizat, 
Proiectul Tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de investiţie „Muzeu de Artă Vizuală Galaţi” 
cu valoarea totală de 24.733.801,85 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este 19.923.827,18 lei 
(inclusiv TVA) conform deviz general şi anexă. 
 

Art.II. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 280 din 31 august 2009 se modifică în mod 
corespunzător. 

 

Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
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ANEXĂ 
 

           Proiectul prevede realizarea unui imobil cu funcţiunea de spaţiu expoziţional lucrări de artă „Muzeu de Artă 
Vizuală”.   
         Clădirea se va desfăşura pe 4 niveluri şi este concepută ca o jumătate de cilindru înclinat spre est, cu planul 
acoperişului perpendicular pe generatoarea cilindrului. Pereţii faţadei sunt de tip ventilat placaţi cu material ceramic, opac, 
înalţi de peste 20 de metri. Clădirea va avea o copertină perimetrală,  lată 15 metri, din sticlă stratificată, pe care se poate 
circula şi sub care pot fi găzduite vara expoziţii sau ateliere de creaţie plastică în aer liber. 
          Construcţia propusă se va realiza după cum urmează: 

- din punct de vedere structural se va realiza pe o structură mixtă formată din cadre din beton armat, diafragme rare 
din beton armat, ferme cu închideri perimetrale din oţel executate pe un radier general. Pereţii vor fi placaţi la exterior cu 
elemente decorative;  

- finisajele exterioare se vor realiza prin placări ventilate, compuse din tencuieli decorative, învelitoare din ţiglă 
ceramică tip EQUITON şi tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termică. Acoperişul este tip şarpantă metalică; 

- încălzirea se va asigura cu două centrale termice pe gaz; 
- clădirea va fi racordată la reţelele de apă, canalizare, gaze, telefonie, cablu TV şi curent electric ale localităţii. 

 
HOTĂRÂREA NR. 15 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Artă Vizuală Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.242/19.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 6 a Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea  domeniului public 
al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 221/29.11.2012 privind trecerea 
din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Muzeului 
de Artă Vizuală Galați a imobilului situat în municipiul Galați, str. Tecuci nr. 7, bloc V3 parter; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 249/31.01.2013 privind darea în 
administrarea Muzeului de Artă Vizuală Galați a imobilului situat în municipiul Galați, str. Eroilor nr. 6, 
imobil aflat în domeniul public al județului Galați; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi art.123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă contractul de administrare directă, conform anexei, parte integrantă a prezentei 
hotărâri, pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea 
Muzeului de Artă Vizuală Galați, imobile situate în municipiul Galați, str. Tecuci nr. 7, bloc V3 parter și str. 
Eroilor nr. 6. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
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ANEXĂ 
 

               CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                    Muzeul de Artă Vizuală  Galați 
                         Nr._________ / __________                             Nr. _______ / _____________          
 

Contract de administrare directă 
 

I. PĂRŢILE 
JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat de Preşedinte Costel 
FOTEA, în calitate de PROPRIETAR, 

şi 
Muzeul de Artă Vizuală Galați, reprezentat de Manager _____________, în calitate de ADMINISTRATOR, 
     au convenit asupra încheierii prezentului contract. 
 

II. TEMEIUL LEGAL  
        Art. 1. Prezentul contract are următorul temei legal: 

- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
        Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilelor (clădiri şi terenuri) ce fac obiectul 
Hotărârilor Consiliului Județean Galați nr. 221/29.11.2012 și nr. 249/31.01.2013, imobile în care îşi desfǎşoarǎ activitatea 
Muzeul de Artă Vizuală Galați. 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI                    
        Art. 3. Prezentul contract se încheie pe toată perioada desfăşurării activităţii Muzeului de Artă Vizuală Galați. 
 

V. DREPTURILE PĂRŢILOR 
  Art. 4. Drepturile proprietarului 

1. Să verifice dacă utilizarea imobilelor este făcută în conformitate cu prevederile contractului de administrare; 
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească modul în care administratorul îşi 

îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; 
3. Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în baza unui acord între proprietar şi administrator. 

Investiţiile vor fi urmărite de către serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.  
La finalizarea lucrărilor se va transfera valoarea acestora în vederea reactualizării valorii de inventar. 
Art. 5. Drepturile administratorului 

1. Să posede, să folosească imobilele şi să dispună material de acestea, în condiţiile actului prin care i-au fost date în 
administrare; 

2. Să i se asigure folosinţa asupra imobilelor pe toată durata contractului de administrare, conform destinaţiei acestora. 
3. Să închirieze, în condiţiile legii, imobile primite în administrare, sau părţi din acestea. 

 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 
1. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilelor (clǎdiri şi terenuri), prevǎzute la art. 2. 
2. Să avizeze propunerile privind schimbarea profilului şi a denumirii instituţiei subordonate Consiliului Judeţean Galaţi, în 

condiţiile legii. 
3. Să asigure, în limita resurselor disponibile şi a prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau lucrări de 

intervenţie (reparaţii capitale, consolidǎri, extinderi şi modernizǎri) ale imobilelor prevǎzute la art. 2 al prezentului contract. 
Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 

1. Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
2. Sǎ inventarieze anual, pânǎ în luna noiembrie şi sǎ transmitǎ proprietarului, listele de inventariere privind terenurile şi 

clǎdirile; 
3. Sǎ asigure fondurile necesare plǎţii impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind  

Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;  
4. Să elaboreze şi să aplice mǎsuri pentru utilizarea eficientǎ a bazei materiale şi a fondurilor financiare. 
5. Sǎ nu schimbe destinaţia imobilelor (teren şi clǎdiri); 
6. Sǎ încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodǎrire curentǎ ale 

imobilelor administrate (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, canalizare, termoficare, igienizǎri etc.); 
7. Sǎ asigure cheltuielile necesare şi sǎ organizeze serviciile privind paza, PSI, salubritate, curǎţenie, deszǎpezire, etc.; 
8. Să numească, prin dispoziţie internă, un administrator (gestionar) la nivelul instituţiei pentru toate imobilele (clădiri şi 

terenuri) pe care le are în administrare; în cazul în care conducătorul instituţiei (managerul) nu dispune atribuţii în acest sens 
unui administrator (gestionar), acesta îşi asumă toată răspunderea privind neregulile constatate referitoare la administrarea 
(gestionarea) imobilelor; 

9. Să ia toate măsurile necesare funcţionării în condiţii de securitate şi protecţie contra incendiilor a sistemelor de alimentare cu 
energie electrică şi a sistemelor de încălzire (inclusiv verificări ISCIR la cazanele sub presiune, RSVTI), conform prevederilor 
legale; 
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10. Să asigure înscrierea dreptului de administrare în Cartea Funciară, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului 
de administrare; 

11. Să deţină cartea tehnică a construcţiilor şi să o completeze periodic, acolo unde există; în lipsa acesteia, să întocmească cartea 
tehnică a construcţiilor, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare; 

12. Să prevadă în dreptul intrării/ieşirii în/din imobil a unui acoperiş de protecţie în vederea eliminării accidentelor datorate 
eventualelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 

13. Să interzică, prin folosirea barierelor de protecţie în jurul clădirilor, accesul persoanelor în zonele potenţial periculoase 
datorită posibilelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 

14. Să prevadă, în faţa intrărilor în clădiri şi pe scări, rampe pentru persoane cu dizabilităţi, platforme antiderapante sau covoare 
speciale antiderapante pentru evitarea accidentelor datorate gheţii sau alunecărilor în caz de ploaie;  

15. Să identifice, în cadrul instituţiilor cu acces preponderent pentru copii şi adolescenţi,  toate zonele potenţial periculoase în 
vederea evitării escaladării de către copii a grilajelor şi a prevenirii unor accidentări; 

16. Să asigure paza cu respectarea prevederilor legale şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Galați; 
17. Să nu constituie garanţii asupra imobilelor primite în administrare, prin gajare, ipotecare, angajarea de credite, sau orice alt tip 

de convenţie; 
18. Să nu dezmembreze imobilele încredinţate fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini sau servituţi asupra acestora; 
19. Să prezinte propunerile de reparaţii, consolidări, extinderi şi modernizări proprietarului până în luna noiembrie a fiecărui an; 
20. Să întreţină bunurile ca un bun proprietar şi să obţină autorizaţiile şi/sau avizele prevăzute de lege în vederea bunei 

funcţionări. 
21.  Să păstreze în bune condiţii bunurile, precum şi accesoriile acestora, să nu le degradeze/deterioreze, pe toată durata 

administrării; 
22. Să permită accesul proprietarului în incinta imobilelor încredinţate pentru a controla starea acestora; 
23. Să restituie bunurile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la încetarea din orice cauză a contractului de administrare. 

 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

Art. 8.  Contractul poate înceta înainte de termen ca urmare a revocǎrii de cǎtre proprietar a  dreptului de administrare dacă 
interesul public o impune sau în cazul în care administratorul nu îşi exercitǎ drepturile şi nu îşi îndeplineşte obligaţiile 
prevǎzute în prezentul contract, cu notificare prealabilă cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să 
îşi producă efectele. De asemenea, contractul poate înceta prin „acordul părţilor”. 
 

VIII. FORŢA MAJORĂ 
Art. 9.  Forţa majorǎ invocatǎ cu respectarea prevederilor legale exonereazǎ de rǎspundere partea care o invocǎ. 
 

IX. LITIGII 
Art. 10. Toate litigiile nǎscute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilǎ, prin negocieri 
directe între pǎrţi. 
Art. 11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilǎ vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecǎtoreşti competente. 
 

X. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 12.  În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţǎ titularul acestui drept va sta în nume propriu. 
Art. 13. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia sǎ arate 
instanţei că Judeţul Galaţi este titularul dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedurǎ civilǎ. 
Titularul dreptului de administrare rǎspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei 
obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 
Art. 14.  Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele pǎrţi. 
Art. 15.  Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale. 
                                        PROPRIETAR,                                                           ADMINISTRATOR,                                                                                               
                   CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                      Muzeul de Artă Vizuală Galați                                    
                                       PREŞEDINTE,                                                                                                                                     
                                    COSTEL FOTEA 

 
HOTĂRÂREA NR. 16 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: însușirea raportului de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public al 
judeţului Galaţi, precum şi modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 
260/19.12.2017 privind însușirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și 
care aparțin domeniului public al județului Galați   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.195/22.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 101/26.05.2017 privind reevaluarea 
activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al Județului 
Galați; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însușirea 
inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al 
județului Galați; 

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 1195/18.01.2018, întocmit de I.P.F.A. Basov G. Elena, în 
baza Contractului de prestări servicii nr. 8920/05.10.2017; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea 
activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 3471/2008 
pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se însușește raportul de evaluare a activelor fixe de natura terenurilor aflate în domeniul public 
al judeţului Galaţi, cuprins în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însușirea inventarului 
actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparțin domeniului public al județului Galați, 
Anexa nr. 2 „Bunuri imobile înscrise în cartea funciară și care completează inventarul domeniului public al 
judeţului Galaţi”, se modifică și se completează astfel:  

- La poziția nr. 267, coloana 5 va avea următorul cuprins: „171.314,00”; 
- La poziția nr. 268, coloana 5 va avea următorul cuprins: „227.104,00”; 
- La poziția nr. 271, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.199.605,70 din care 691.404,00 – teren”.   
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 
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HOTĂRÂREA NR. 17 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 10.552 mii lei reprezentând sume 
defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene şi comunale  pe anul 2018 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, vicepreşedinţii Consiliului 
Judeţean Galaţi Gigel ISTUDOR şi Florinel–Petru GASPAROTTI şi consilierul judeţean Ionică 
SIMBANU;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.446/25.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere minutele încheiate cu ocazia efectuării viabilităţii pe drumurile comunale de către 
Serviciul Drumuri şi Poduri din cadrul Direcţiei Arhitect Şef; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 
Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2018, conform 
anexei la prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica consiliilor locale din anexă şi Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Galaţi. 
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 

 

ANEXĂ 

 

Nr. 
crt. 

Denumire 
UAT 

Denumire DJ 
Lungime în 

administrarea 

U.A.T.-ului KM. 

Tipul de 
îmbrăcăminte 

Sume 
alocate 

mii lei 

1 
JUDEŢUL 
GALAŢI 

  ASFALT 7881 

TOTAL 7881 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire UAT Denumire DJ 

Lungime în 

administrarea U.A.T.-
ului 

Tipul de 
îmbrăcăminte 

Sume 

alocate 
mii lei 

1 BEREȘTI DJ 242A 2,900 km. ASFALT 150 

2 TÂRGU BUJOR DJ 242B 1,800 km. ASFALT 200 

3 TECUCI 
DJ 251 2,540 km. ASFALT 

200 
DJ 252H 3,066 km. ASFALT 

TOTAL 550 
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Nr. 

crt. 
Denumire U.A.T. Denumire DC 

Lungime în 
administrarea 

U.A.T.-ului 

Tipul   
de  

îmbrăcăminte 
Suma 

alocată 
mii lei 

asfalt piatră pământ 

1 Barcea 
DC 58 1,6 km. 1,6 km. - - 

42 
DC 112 0,2 km. 0,1 km. - 0,1 km. 

2 Bălăbăneşti DC 2 1,2 km. 1,2 km. - - 63 

3 Bălăşeşti 

DC 78 5,9 km. 3,9 km. 2,0 km. - 

42 DC 100 3,2 km. 2,2 km. 1,0 km. - 

DC 111 0,2 km. - 0,2 km. - 

4 Băleni DC 26 4,0 km. 
1,2 km; 

8+800÷10+000 

2,8 km; 
6+000÷ 
8+800 

- 42 

5 Băneasa 
DC 11 5,3 km. 2,6 km. 2,7 km. - 

42 
DC 15 2,1 km. - - 2,1 km. 

6 Bereşti - Meria 

DC 5 7,0 km. 5,7 km. 1,3 km. - 

42 

DC 7 11,0 km. - 11,0 km. - 

DC 10 1,5 km. - 1,5 km. - 

DC 36 6,7 km. 4,35 km. - 2,36 km. 

DC 115 2,0 km. 1,5 km. 0,5 km. - 

7 Braniştea 
DC 117A 3,0 km. - 1,5 km. 1,5 km. 

84 
DC 117 3,0 km. - 1,5 km 1,5 km. 

8 Brăhăşeşti 
DC 86 3,77 km. 3,77 km. - - 

42 
DC 87 4,5 km. 2,2 km. 2,3 km. - 

9 Buciumeni 

DC 74 4,0 km. 4,0 km. - - 

42 
DC 75 6,0 km. 1,1 km. 4,9 km. - 

DC 75A 2,7 km. - 2,7 km. - 

DC 107 0,6 km. 0,6 km. - - 

10 Cavadineşti 

DC 8 7,0 km. 2,5 km. 4,5 km. - 

42 
DC 9 3,75 km. - 3,75 km. - 

DC LC 10 1,125 km. - 1,125 km. - 

DC 36 3,0 km. 3,0 km. - - 

11 Cerţeşti 
DC 95 3,0 km. - - 3,0 km. 

42 
DC 117B 3,0 km. - - 3,0 km. 

12 Corni 
DC 12 2,57 km. - - 2,57 km. 

42 
DC 14 9,0 km. - - 9,0 km. 

13 Corod 
DC 81 6,0 km. - 6,0 km. - 

42 
DC 82 4,6 km. 4,6 km. - - 

14 Cosmeşti 

DC 67 2,3 km. 2,3 km. - - 

- 

DC 67A 1,0 km. 1,0 km. - - 

DC 67B 0,66 km. 0,66 km. - - 

DC 68 6,0 km. 3,7 km. 2,3 km. - 

DC 69 2,6 km. 1,85 km. 0,75 km. - 

15 Costache Negri 
DC 27 1,5 km. 1,5 km. - - 

84 
DC 28 6,3 km. - 6,3 km. - 

16 Cuca - - - - - - 

17 Cudalbi DC 97 2,8 km. - - 2,8 km. 42 

18 Cuza - Vodă DC 44 3,5 km. 1,37 km. 2,13 km. - 42 

19 Drăgăneşti 
DC 62 4,6 km. 1,0 km. 2,6 km. 1,0 km. 

42 
DC 66 2,6 km. 1,3 km. 1,3 km. - 

20 Drăguşeni 

DC 102 4,3 km. 2,1 km. 2,2 km. - 

42 
DC 103 5,0 km. - - 5,0 km. 

DC 108 2,0 km. - 1,0 km. 1,0 km. 

DC 117 B 3,0 km. - 1,5 km. 1,5 km. 

21 Fârţăneşti DC 19 1,5 km. - 1,0 km. 0,5 km. 42 

22 Folteşti 

DC 23 2,0 km. 
0,6 km.; 

0+000÷0+600 
bun 

0,8 km.; 
0+600÷1+40

0 mediu 

0,6 km.; 
1+400÷2+000 
impracticabil 

42 DC 29 3,0 km. 
1,6 km.; 

0+000÷1+600 
bun 

- 
1,4 km.; 

1+600÷3+000 
rău 

DC 30 3,9 km. - 
0,6 km.; 

0+000÷0+60
0 rău 

3,3 km.; 
0+600÷3+900 
impracticabil 

23 Frumuşiţa - - - - - - 

24 Fundeni 
DC 50 4,0 km. 2,1 km. 1,9 km. - 

42 
DC 53 2,0 km. 0,8 km. 1,2 km. - 

25 Ghidigeni DC 93A 10,2 km. - 5,8 km. 4,4 km. - 
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DC 95 9,0 km. 0,5 km. 0,2 km. 8,3 km. 

DC 95A 3,35 km. - 2,0 km. 1,35 km. 

DC 95B 4,75 km. 0,7 km. 0,1 km. 3,95 km. 

DC 95C 4,3 km. 1,5 km. 2,5 km. 0,3 km. 

DC 95D 5,93 km. - - 5,93 km. 

26 Gohor 

DC 84 3,3 km. - - 3,3 km.  

DC 88 7,0 km. 
6,0 km.; 0+000÷ 

2+000 şi 
3+000÷ 7+000 

- 
1,0 km.;           

2+000÷ 3+000 
- 

27 Griviţa DC 113 0,5 km. 0,5 km. - - 42 

28 Independenţa DC 43 2,0 km. - 2,0 km. - - 

29 Iveşti DC 57 1,26 km. 1,26 km. - - - 

30 Jorăşti 

DC 11 7,0 km. 
0,1 km.; 

0+000÷0+100 
mediu 

2,6 km.; 
0+100÷2+70

0 bun 

4,3 km.; 
2+700÷7+000 

rău 

42 DC 13 3,0 km. - 
2,65 km; 

0+000÷2+65
0 mediu 

0,35 km; 
2+650÷3+000 

rău 

DC 15 3,7 km. - 
3,7 km; 

0+000÷3+70
0 rău 

- 

31 Lieşti - - - - - - 

32 Matca - - - - - - 

33 Măstăcani DC 20 0,82 km. 
0,82 km.; 

0+000÷0+820 
mediu 

- - 84 

34 Movileni 

DC 60 9,0 km. 3,4 km. 5,6 km. - 

84 DC 61 1,8 km. - 1,8 km. - 

DC 62 9,0 km. 0,65 km. 1,35 km. 7,0 km. 

35 Munteni 

DC 71 5,0 km. - 5,0 km. - 

42 
DC 77 3,5 km. 3,5 km. - - 

DC 79 9,0 km. - 9,0 km. - 

DC 110 2,5 km. 1,5 km. 1,0 km. - 

36 Nămoloasa DC 52 5,7 km. 4,0 km. 1,7 km. - - 

37 Negrileşti DC 83 3,0 km. 3,0 km. - - 42 

38 Nicoreşti 

DC 69 7,4 km. 6,0 km. 1,4 km. - 

42 

DC 69A 2,1 km. - 2,1 km. - 

DC 69B 2,16 km. - 2,16 km. - 

DC 70 4,0 km. 0,7 km. - 3,3 km. 

DC 71 6,3 km. - 6,3 km. - 

DC 72 6,0 km. 6,0 km. - - 

DC 72A 1,5 km. 0,25 km. 1,25 km. - 

DC 75 1,5 km. 1,5 km. - - 

DC 75A 1,75 km. 0,55 km. 1,2 km. - 

39 Oancea DC 17A 1,5 km. - 0,75 km. 0,75 km. 84 

40 Pechea DC 31 8,0 km. - 8,0 km. - 84 

41 Piscu - - - - - - 

42 Poiana DC 72 8,0 km. 3,0 km. 1,0 km. 4,0 km. 42 

43 Priponeşti 

DC 90 9,0 km. 4, 0 km. 5,0 km. - 

42 DC 91 5,0 km. 5,0 km. - - 

DC 94 4,0 km. 2,2 km. - 1,8 km. 

44 Rădeşti - - - - - - 

45 Rediu 
DC 25 6,4 km. 5,4 km. 1,0 km. - 

42 
DC 28 2,0 km. 

 
2,0 km. - 

46 Schela DC 43A 4,5 km. 4,5 km. - - 42 

47 Scânteieşti DC 30 6,4 km. 6,4 km. - - 42 

48 Slobozia Conachi DC 42 5,7 km. 5,7 km. - - - 

49 Smârdan - - - - - - 

50 Smulţi DC 14 - - - - 84 

51 Suceveni 

DC 7 0,55 km. - 
0,55 km.; 

0+000÷0+55
0 rău 

- 

42 

DC 9 1,7 km. 
1, 0 km.; 

0+000÷1+000 
bun 

0,7 km.; 
1+000÷1+70

0 mediu 
- 

52 Suhurlui DC 26 7,15 km. 4,15 km. 1,5 km. 1,5 km. 42 

53 Şendreni DC 41 0,15 km. - 0,15 km. - - 

54 
Tudor 
Vladimirescu 

DC 42 5,5 km. - 5,5 km. - - 

55 Tuluceşti DC 32 3,85 km. 3,85 km. - - 42 
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DC 33 2,7 km. 2,7 km. - - 

56 Ţepu - - - - - - 

57 Umbrăreşti 

DC 57 4,7 km. 4,7 km. - - 

42 

DC 57A 3,0 km. - 3,0 km. - 

DC 58 8,8 km. 8,8 km. - - 

DC 59 5,0 km. 2,7 km. - 2,3 km. 

DC 60 3,3 km. - 3,3 km. - 

58 Valea Mărului 
DC 81 2,15 km. 0,8 km. - 1,35 km. 

42 
DC 97 3,7 km. - 3,7 km. - 

59 Vânători 

DC 3A 
10 km. (real 

8,2 km) 

4,6 km.; 
0+000÷1+400/ 
5+000÷8+200 

mediu 

1,3 km.; 
1+400÷2+00

0 şi 
4+300÷5+00

0 mediu 

2,3 km.; 
2+000÷4+300 
impracticabil 

42 

DC 35 1,5 km. 
1,7 km; 

0+000÷1+700 
mediu 

- - 

60 Vârlezi 

DC 13 3,2 km. - - 
3,2 km; 

0+000÷3+200 
rău 

42 
DC 13A 5,9 km. 

3,6 km; 
0+000÷0+700 şi 
3+000÷5+900 

bun 

- 
2,3 km; 

0+700÷3+000 
impracticabil 

DC 13B 6 km. 

2,6 km; 
0+000÷1+600 si 
5+000÷6+000 

bun 

- 
3,4 km; 

1+600÷5+000 
impracticabil 

61 Vlădeşti - - - - - - 

TOTAL  451,61 km.       2121 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 18 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale a sumei de 15.738 mii lei din cota de 17,25% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente anului 2018 şi estimările pentru anii 
2019—2021 

Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi Florinel–Petru GASPAROTTI şi consilierii judeţeni Viorica SANDU, Ionică 
SIMBANU şi Mitică SANDU;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 724/26.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere adresa Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 909/09.01.2018; 
Având în vedere răspunsurile UAT-urilor din județul Galați la adresa Consiliului Județean Galați 

înregistrată sub nr. 724/10.01.2018; 
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 

2018; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1.  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din județul Galați a sumelor din cota 
de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, conform  anexei nr. 1 la 
prezenta hotărâre.  
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  Art.2.  Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din județul Galați a sumelor defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2019, conform  anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.3. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din județul Galați a sumelor defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2020, conform  anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.4. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din județul Galați a sumelor defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2021, conform  anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
 

Art.5. Sumele repartizate se utilizează pentru: achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor 
de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, susţinerea programelor de 
dezvoltare locală și susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. 
 

Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica: consiliilor locale din anexă, Direcţiei Generale Regionale a 
Finanţelor Publice Galaţi, Instituției Prefectului Judeţul Galaţi. 

  
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 

 

ANEXA nr. 1 
 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

a sumelor din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 

 

                   - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii administrativ-
teritoriale 

Cota de 17,25% din 

impozitul pe venit 
pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

 Total judeţ 15738 

1. Municipiul Galaţi 1000 

2. Municipiul Tecuci 950 

 Total municipii 1950 

3. Oraş Bereşti 220 

4. Oraş Tg. Bujor 360 

 Total oraşe 580 

5. Barcea 288 

6. Bãlãbãneşti 160 

7. Bãlãşeşti 160 

8. Bãleni 160 

9. Bãneasa 160 

10. Bereşti-Meria 180 

11. Braniştea 190 

12. Brãhãşeşti 410 

13. Buciumeni 75 

14. Cavadineşti 170 

15. Cerţeşti 105 

16. Corni 95 

17. Corod 329 

18. Cosmeşti 280 

19. Costache Negri 130 

20. Cuca 150 

21. Cudalbi 320 

22. Cuza Vodã 118 

23. Drãgãneşti 297 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 2 din ianuarie 2018 

24. Drãguşeni 270 

25. Fîrţãneşti 270 

26. Folteşti 190 

27. Frumuşiţa 260 

28. Fundeni 180 

29. Ghidigeni 307 

30. Gohor 180 

31. Griviţa 190 

32. Independenţa 220 

33. Iveşti 420 

34. Jorãşti 89 

35. Lieşti 468 

36. Matca 535 

37. Mãstãcani 220 

38. Movileni 220 

39. Munteni 330 

40. Nãmoloasa 160 

41. Negrileşti 140 

42. Nicoreşti 189 

43. Oancea 71 

44. Pechea 420 

45. Piscu 260 

46. Poiana 160 

47. Priponeşti 170 

48. Rãdesti 150 

49. Rediu 170 

50. Schela 176 

51. Scânteieşti 160 

52. Slobozia Conachi 230 

53. Smârdan 190 

54. Smulţi 140 

55. Suceveni 170 

56. Suhurlui 71 

57. Şendreni 206 

58. Tudor Vladimirescu 250 

59. Tuluceşti 345 

60. Ţepu 180 

61. Umbrãreşti 335 

62. Valea Mãrului 200 

63. Vânãtori 270 

64. Vârlezi 160 

65. Vlãdeşti 109 

Total comune  13208 

 

ANEXA nr. 2 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din TVA şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 
                  

 - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii administrativ-
teritoriale 

Sume defalcate din 
TVA pentru 

echilibrarea bugetelor 

locale 

Cota de 18,5% din 
impozitul pe venit 

pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

TOTAL 

 Total judeţ 22226 10009 32235 

1. Municipiul Galaţi 8000 0 8000 

2. Municipiul Tecuci 2980 100 3080 

 Total municipii 10980 100 11080 

3. Oraş Bereşti 308 155 463 

4. Oraş Tg. Bujor 436 240 676 

 Total oraşe 744 395 1139 

5. Barcea 208 199 407 

6. Bãlãbãneşti 166 95 261 

7. Bãlãşeşti 176 109 285 

8. Bãleni 178 112 290 

9. Bãneasa 169 100 269 

10. Bereşti-Meria 123 177 300 

11. Braniştea 141 203 344 
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12. Brãhãşeşti 317 155 472 

13. Buciumeni 181 117 298 

14. Cavadineşti 198 140 338 

15. Cerţeşti 178 112 290 

16. Corni 172 103 275 

17. Corod 248 256 504 

18. Cosmeşti 217 212 429 

19. Costache Negri 189 128 317 

20. Cuca 173 105 278 

21. Cudalbi 245 152 397 

22. Cuza Vodã 190 130 320 

23. Drãgãneşti 212 205 417 

24. Drãguşeni 187 170 357 

25. Fîrţãneşti 167 240 407 

26. Folteşti 107 154 261 

27. Frumuşiţa 179 157 336 

28. Fundeni 126 181 307 

29. Ghidigeni 222 219 441 

30. Gohor 110 158 268 

31. Griviţa 123 177 300 

32. Independenţa 154 200 354 

33. Iveşti 328 191 519 

34. Jorãşti 59 85 144 

35. Lieşti 352 207 559 

36. Matca 403 210 613 

37. Mãstãcani 162 233 395 

38. Movileni 109 157 266 

39. Munteni 250 199 449 

40. Nãmoloasa 71 102 173 

41. Negrileşti 83 119 202 

42. Nicoreşti 133 192 325 

43. Oancea 145 65 210 

44. Pechea 366 226 592 

45. Piscu 157 226 383 

46. Poiana 62 83 145 

47. Priponeşti 72 103 175 

48. Rãdesti 50 72 122 

49. Rediu 71 102 173 

50. Schela 124 178 302 

51. Scânteieşti 81 117 198 

52. Slobozia Conachi 141 203 344 

53. Smârdan 180 256 436 

54. Smulţi 147 68 215 

55. Suceveni 158 83 241 

56. Suhurlui 116 66 182 

57. Şendreni 148 213 361 

58. Tudor Vladimirescu 170 180 350 

59. Tuluceşti 248 190 438 

60. Ţepu 181 116 297 

61. Umbrãreşti 235 168 403 

62. Valea Mãrului 118 170 288 

63. Vânãtori 184 265 449 

64. Vârlezi 167 96 263 

65. Vlãdeşti 175 107 282 

Total comune  10502 9514 20016 

 

ANEXA nr. 3 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 

                  - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii administrativ-
teritoriale 

Sume defalcate din 
TVA pentru 

echilibrarea bugetelor 

locale 

Cota de 18,5% din 
impozitul pe venit 

pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

TOTAL 

 Total judeţ 17592 10009 27601 

1. Municipiul Galaţi 7000 0 7000 

2. Municipiul Tecuci 1456 100 1556 

 Total municipii 8456 100 8556 
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3. Oraş Bereşti 108 155 263 

4. Oraş Tg. Bujor 237 240 477 

 Total oraşe 345 395 740 

5. Barcea 209 199 408 

6. Bãlãbãneşti 67 95 162 

7. Bãlãşeşti 76 109 185 

8. Bãleni 78 112 190 

9. Bãneasa 70 100 170 

10. Bereşti-Meria 123 177 300 

11. Braniştea 142 203 345 

12. Brãhãşeşti 318 155 473 

13. Buciumeni 82 117 199 

14. Cavadineşti 98 140 238 

15. Cerţeşti 78 112 190 

16. Corni 72 103 175 

17. Corod 249 256 505 

18. Cosmeşti 218 212 430 

19. Costache Negri 89 128 217 

20. Cuca 73 105 178 

21. Cudalbi 246 152 398 

22. Cuza Vodã 90 130 220 

23. Drãgãneşti 213 205 418 

24. Drãguşeni 188 170 358 

25. Fîrţãneşti 167 240 407 

26. Folteşti 108 154 262 

27. Frumuşiţa 180 157 337 

28. Fundeni 126 181 307 

29. Ghidigeni 223 219 442 

30. Gohor 110 158 268 

31. Griviţa 124 177 301 

32. Independenţa 155 200 355 

33. Iveşti 329 191 520 

34. Jorãşti 60 85 145 

35. Lieşti 354 207 561 

36. Matca 405 210 615 

37. Mãstãcani 163 233 396 

38. Movileni 109 157 266 

39. Munteni 251 199 450 

40. Nãmoloasa 71 102 173 

41. Negrileşti 83 119 202 

42. Nicoreşti 134 192 326 

43. Oancea 72 65 137 

44. Pechea 367 226 593 

45. Piscu 158 226 384 

46. Poiana 58 83 141 

47. Priponeşti 72 103 175 

48. Rãdesti 50 72 122 

49. Rediu 72 102 174 

50. Schela 124 178 302 

51. Scânteieşti 81 117 198 

52. Slobozia Conachi 142 203 345 

53. Smârdan 181 256 437 

54. Smulţi 47 68 115 

55. Suceveni 58 83 141 

56. Suhurlui 46 66 112 

57. Şendreni 149 213 362 

58. Tudor Vladimirescu 171 180 351 

59. Tuluceşti 249 190 439 

60. Ţepu 81 116 197 

61. Umbrãreşti 236 168 404 

62. Valea Mãrului 119 170 289 

63. Vânãtori 185 265 450 

64. Vârlezi 67 96 163 

65. Vlãdeşti 75 107 182 

Total comune  8791 9514 18305 
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ANEXA NR. 4 

Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din TVA şi a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 

 

                   - mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumirea unităţii administrativ-
teritoriale 

Sume defalcate din 

TVA pentru 
echilibrarea bugetelor 

locale 

Cota de 18,5% din 

impozitul pe venit 
pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

TOTAL 

 Total judeţ 9024 10010 19034 

1. Municipiul Galaţi  0 0 

2. Municipiul Tecuci 600 101 701 

 Total municipii 600 101 701 

3. Oraş Bereşti 111 155 266 

4. Oraş Tg. Bujor 200 240 440 

 Total oraşe 311 395 706 

5. Barcea 213 199 412 

6. Bãlãbãneşti 68 95 163 

7. Bãlãşeşti 78 109 187 

8. Bãleni 80 112 192 

9. Bãneasa 71 100 171 

10. Bereşti-Meria 126 177 303 

11. Braniştea 145 203 348 

12. Brãhãşeşti 225 155 380 

13. Buciumeni 83 117 200 

14. Cavadineşti 100 140 240 

15. Cerţeşti 80 112 192 

16. Corni 74 103 177 

17. Corod 200 256 456 

18. Cosmeşti 223 212 435 

19. Costache Negri 91 128 219 

20. Cuca 74 105 179 

21. Cudalbi 210 152 362 

22. Cuza Vodã 92 130 222 

23. Drãgãneşti 200 205 405 

24. Drãguşeni 192 170 362 

25. Fîrţãneşti 171 240 411 

26. Folteşti 110 154 264 

27. Frumuşiţa 184 157 341 

28. Fundeni 129 181 310 

29. Ghidigeni 210 219 429 

30. Gohor 112 158 270 

31. Griviţa 127 177 304 

32. Independenţa 158 200 358 

33. Iveşti 236 191 427 

34. Jorãşti 61 85 146 

35. Lieşti 261 207 468 

36. Matca 289 210 499 

37. Mãstãcani 166 233 399 

38. Movileni 112 157 269 

39. Munteni 201 199 400 

40. Nãmoloasa 72 102 174 

41. Negrileşti 85 119 204 

42. Nicoreşti 137 192 329 

43. Oancea 48 65 113 

44. Pechea 199 226 425 

45. Piscu 162 226 388 

46. Poiana 59 83 142 

47. Priponeşti 74 103 177 

48. Rãdeşti 52 72 124 

49. Rediu 73 102 175 

50. Schela 127 178 305 

51. Scânteieşti 83 117 200 

52. Slobozia Conachi 145 203 348 

53. Smârdan 185 256 441 

54. Smulţi 48 68 116 

55. Suceveni 59 83 142 

56. Suhurlui 47 66 113 

57. Şendreni 152 213 365 
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58. Tudor Vladimirescu 175 180 355 

59. Tuluceşti 199 190 389 

60. Ţepu 83 116 199 

61. Umbrãreşti 241 168 409 

62. Valea Mãrului 122 170 292 

63. Vânãtori 189 265 454 

64. Vârlezi 68 96 164 

65. Vlãdeşti 77 107 184 

 Total comune  8113 9514 17627 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 19 
din 26 ianuarie 2018 

 

privind: aprobarea componenţei nominale a comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea evaluării managerilor unor instituţii 
de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 596/18.01.2017             

Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi nr. 28/11.01.2018, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 596/15.12.2018; 

Având în vedere prevederile art. 16, 17, 21, 38, 42 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile  Anexei 2 la Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al 
caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1)  lit. a), d), alin. (5) lit. a) pct. 4  din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru managementul Bibliotecii 
„V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Negoiţă Valerică Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Marius Mitrof - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Epure Camelia - Director executiv (Direcţia de Dezvoltare Regională) – reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru managementul 

Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Mişurnov Andrei - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Oprişan Lila - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian  - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Dumitrescu Mărioara - Arhitect şef – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 

(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 
evaluarea managementului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din funcţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
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- Căpăţână Cătălina - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Zaharia Mihai - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Stănescu Mădălina - Consilier – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.2. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru managementul Muzeului 

de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Negoiţă Valerică Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Răileanu Violeta Maria - Inspector – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Mișurnov Andrei - consilier juridic (Serviciul contencios şi probleme juridice) – reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru managementul 

Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din funcţionari publici din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Bejan Simona - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Mititelu Mihaela - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Grigore Florin - Şef serviciu (Serviciul audit public intern) – reprezentant al Consiliului 

Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

evaluarea managementului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din 
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Macovei Diana - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Bordei Rodica - Consilier – Direcţia economie şi finanţe. 
- Stancu Paula - Referent – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.3. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru managementul Muzeului 

de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Negoiţă Valerică Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Dumitrescu Mărioara - Arhitect şef – reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi. 

(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru managementul 
Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Nedelcu Alina Georgeta - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Crăiniciuc Silvia - Inspector de specialitate - Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017 după cum urmează: 
- Mitrof Marius - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Epure Camelia - Director executiv (Direcţia de dezvoltare regională) – reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

evaluarea managementului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din funcţionari 
publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Mihail Geanina - Consilier – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Alupoae Aida Flavia - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Stancu Paula - Referent – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 
Art.4. (1) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de evaluare pentru managementul 

Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017 după cum 
urmează: 
- Negoiţă Valerică Cătălin - Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Vaman Iulian - Consilier - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
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- Grigore Florin - Şef serviciu (Serviciul audit public intern) – reprezentant al Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

(2) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de evaluare pentru managementul 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017, alcătuit din 
funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, după cum urmează: 
- Ioniţă Victoriţa - Consilier juridic – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Panaete Lidia - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Coca Ionel - Şef serviciu – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
(3) Se stabileşte componenţa nominală a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la evaluarea 

managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru anul 2017 
după cum urmează: 
- Mitrof Marius - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Olteanu Mihaela - Consilier – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi. 
- Mișurnov Andrei - consilier juridic (Serviciul contencios şi probleme juridice) – reprezentant al 

Consiliului Judeţean Galaţi. 
(4) Se stabileşte componenţa nominală a secretariatului comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

evaluarea managementului Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi pentru 
anul 2017, alcătuit din funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, 
după cum urmează: 
- Lungu Alina - Consilier – Serviciul contencios şi probleme juridice. 
- Zaharia Cristina - Consilier - Direcţia economie şi finanţe. 
- Stănescu Mădălina - Consilier – Serviciul de management al resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi asigurarea calităţii. 
 

  
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi şi membrilor 

comisiilor şi secretariatelor. 
 
  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Paul Puşcaş                                                                                    

Publicată astăzi, 30 ianuarie 2018 

 

 

 


