
  

  

 
UNITATEA ADMINISTRATIV–TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI 

MONITORUL OFICIAL LOCAL NR. 22 din octombrie 2022 
 

C U P R I N S 
 

 

1. Hotărârea nr. 315 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea reorganizării Casei nr. 2 din cadrul 

Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa „Ştefan” în cadrul Compartimentului case nr. 2……..………… 2 

2. Hotărârea nr. 316 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi ……………………………………………..…………………............................................... 2 

3. Hotărârea nr. 317 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea reorganizării Compartimentului de primire copii 

în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Galaţi în Complexul de servicii sociale „Irene şi Stuart”………………………………………………….….. 11 

4. Hotărârea nr. 318 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului de primire copii în regim de urgenţă din cadrul Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart” al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi….………………………..……………. 12 

5. Hotărârea nr. 319 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciului social „119-Număr unic național de raportare” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Galaţi ………………………………………………………………………………..….. 21 

6. Hotărârea nr. 320 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului maternal din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi…..…….. 24 

7. Hotărârea nr. 321 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Galaţi………………………………………………………………………………………………... 30 

8. Hotărârea nr. 322 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi ………………………………………………………………………….. 38 

9. Hotărârea nr. 323 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru integrarea 

socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 

dizabilităţi …………………………………………………………………………………………………….. 45 

10. Hotărârea nr. 324 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului de zi  pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi…………………………………………………... 45 

11. Hotărârea nr. 325 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru persoane cu 

handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

în Centrul de zi pentru  persoane adulte cu dizabilităţi „Pentru voi”………………………………….............. 51 

12. Hotărârea nr. 326 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi………………………………………………………………………….... 52 

13. Hotărârea nr. 327 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi…………………………………………….…….. 58 

14. Hotărârea nr. 328 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii 

sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Pentru voi” 

şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului……………………………………………… 91 

15. Hotărârea nr. 329 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii 

sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” 

şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului………………………………………………. 92 

16. Hotărârea nr. 330 din 19 octombrie 2022 privind aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii 

sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor 

adulte cu dizabilităţi şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului…………..……………. 93 

17. Hotărârea nr. 331 din 19 octombrie 2022 privind solicitarea adresată Consiliului Local al U.A.T. Vânători de 

trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul public al U.A.T. Vânători și administrarea Consiliului 

Local al U.A.T. Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean 

Galați………………………………………………………………………………………………………...… 94 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 22 din octombrie 2022 

 
HOTĂRÂREA NR. 315 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea reorganizării Casei nr. 2 din cadrul Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi 
Stuart” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa „Ştefan” în cadrul Compartimentului 
case nr. 2 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.739/18.10.2022 
  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 57579/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11739/05.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 13/03.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,                             
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Casei nr. 2 din cadrul Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi 
Stuart” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Casa „Ştefan” în cadrul Compartimentului case 
nr. 2, capacitate 6 locuri,fără personalitate juridică, cu sediul în mun. Galaţi, str. Lebedei, nr. 11, bl. E6, ap.32, jud. Galaţi.  

  
 Art.2. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă, 

gestiuni, licenţiere se stabileşte un termen de minim 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 

 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 316 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea                      
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.733/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 57573/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11733/05.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 19/03.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1)  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan”din cadrul Compartimentului case nr. 
2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(2) Se aprobă Procedura privind admiterea copiilor în serviciul rezidenţial, conform anexei nr. 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Procedura privind încetarea îngrijirii copiilor în serviciul rezidenţial, conform anexei nr. 3, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

(4) Se aprobă Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea suspiciunilor de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violenţă asupra copiilor în serviciul rezidenţial, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(5) Se aprobă Procedura privind controlul comportamentului copiilor în serviciul rezidenţial, conform anexei nr. 5, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 

de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
 

 

ANEXĂ 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei ”Ştefan” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa “Ştefan”, 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. 

ART.2 Serviciul social Casa “Ştefan", cod serviciu social 8790CR-C-I, 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. Galaţi, str. Lebedei nr.11, bloc E6, etaj 2, ap.32. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa "Ştefan" este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat 
temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în 
familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă sau adoptie. 

ART.4 (1) Serviciul social Casa "Ştefan" funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de 
calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială-anexa 1. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din Compartimentul case nr.2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 

(4) Serviciul social Casa "Ştefan" este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţului Galaţi, prin 
închiderea Centrului de Plasament “UNIREA”, in cadrul Proiectului de finanţare Phare RO 0104.01-365GL si RO 01404.01-366 
GL”O Casă pentru fiecare”.  

ART.5 (1) Serviciul social Casa “Ştefan” 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) Misiunea serviciului social Casa “Ştefan”, serviciu rezidenţial organizat pe model familial este de a furniza si asigura 
pe durată determinată accesul copiilor/tinerilor la găzduire, îngrijire, educare, consiliere, activităţi de socializare şi petrecere a 
timpului liber şi pregătire în vederea integrării sau reintegrării familiale şi socio-profesionale. 

(3) Obiectivele de dezvoltare instituţională a serviciului social Casa "Ştefan" sunt: 
a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 
b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și 

dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 
c) creșterea gradului de implicare  a comunităţii; 
d) monitorizarea procesului de invățare, asigurarea suportului moral și informațional; 
e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 
f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 
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g) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 
(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei“Ştefan"  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 capacitate de exerciţiu; 
h) 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; 
i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) 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; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor 

de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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 casei cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa "Ştefan"  sunt copii / tineri cu vârste cuprinse între 7 – 18 / 

26 ani, cu / fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut 

identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile 

o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 
- copii aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza administrativ-teritorială a 

judeţului Galaţi. 
(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la 
o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa "Ştefan" 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: 
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 
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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 în Casa "Ştefan" 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 Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc); 
d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 
e) să nu părăsească incinta casei fără învoire; 
f) să participe la activităţile organizate în casă;  
g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
h) să respecte intimitatea celorlalţi; 
i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 
j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 
l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
m) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
n) să respecte proprietatea celorlaţi. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa "Ştefan" sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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 emotional; 
7. supraveghere; 
8. reintegrare familială și comunitară; 
9. socializare și activități culturale. 
10.  îngrijire medicală curentă. 
11.  preparare hrană caldă. 
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 centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul ”Ziua porților deschise”; 
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; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri 

care constituie anexă la regulament; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea ședințelor administrative; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de 

personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de 
specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de 
funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
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ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de centru, 
care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 casei 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 centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Casa ”Ştefan“ este reprezentat de: 
a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare; 
b) asistent social; 
c) asistent medical 
(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 ale Casei ”Ştefan” Galaţi îşi desfăşoară 

activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice din fişa postului. 
ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa ”Ştefan” funcţionează în cadrul Compartimentului case nr. 

2, personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială asigura desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate 
casele. 

(2) Atribuţiile fiecarei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consilierea si evaluarea psiho-socială, suportul emoțional sunt asigurate de un psiholog din cadrul DGASPC Galaţi. 
ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, casa are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării 

serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor casei 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; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
Anexa nr.2 

 
Procedura privind admiterea copiilor în serviciul rezidenţial 

 
 

Obiectiv: Copiii/ tinerii beneficiază de serviciile şi activităţile desfașurate în cadrul serviciului rezidenţial numai dacă 
acesta poate răspunde nevoilor lui individuale de  îngrijire, educație, socializare, stabilite prin evaluarea inițială. 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 22 din octombrie 2022 

Resurse:  
Resurse materiale: materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite, program de acomodare, 

furnituri birou, hârtie xerox, calculatoare, imprimante, xerox, materiale didactice, alte consumabile; 
Resurse umane: echipa pluridisciplinară, manageri de caz; 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei. 
Indicatori:  
1) Numărul de întâlniri organizate legate de admitere/an comparat cu numărul de copii beneficiari; 
2) Existența programului special de acomodare; 
3) Durata medie a perioadei de acomodare/ copil; 
4) Numărul de întâlniri cu personalul organizate/an raportat la numărul de copii admişi; 
5) Numărul evaluărilor interne efectuate /an;  
6) Număr persoane de referința  schimbate/ an. 
 
Art. 1 Șeful serviciului rezidenţial organizează o întâlnire cu managerul de caz, asistentul social, psihologul, asistentul 

medical și persoana de referință pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în  cadrul căreia se prezintă succint situația 
copilului.  

Art. 2 (1) Serviciul rezidenţial întocmește pentru fiecare copil un dosar personal, care conține obligatoriu următoarele 
documente: 

1) hotărârea/sentința/dispoziția cu privire la instituirea măsurii de protecție; 
2) copia certificatului de naștere / cărții de identitate a copilului; 
3) copii ale actelor de stare civilă ale părinților; 
4) documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a 

împlinit vârsta de 10 ani; 
5) planul de acomodare al copilului; 
6) planul individualizat de protecție al copilului; 
7) fișa de evaluare socială a copilului; 
8) fișa de evaluare medicală a copilului; 
9) fișa de evaluare educațională a copilului; 
10) fișa de evaluare psihologica a copilului; 
11) rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție 

specială; 
12) rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a 

modului în care acesta este îngrijit; 
13) contractul de furnizare de servicii încheiat, după caz, cu părinții sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani; 
14) alte documente relevante pentru situația și evoluția copilului în serviciul rezidenţial; 
(2) Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul serviciului rezidenţial şi sunt ţinute în condiţii 

corespunzătoare, în dulapuri închise care să asigure integritatea lor, precum şi păstrarea confidenţialităţii datelor.  
Art. 3 Imediat după admitere, se organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalți copii și 

cu personalul din serviciul rezidenţial, cu o durată minimă de două săptămâni. 
Art. 4 La admitere, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli 

de organizare și funcționare a serviciului rezidenţial pe care trebuie să le respecte, precum și ghidul beneficiarului. Acestea pot fi 
aduse la cunoștința copilului ori de câte ori este nevoie. 

Art. 5 În cursul primei săptămâni după intrarea în serviciul rezidenţial, șeful acestuia organizează o discuție cu 
personalul, la care poate participa și managerul de caz, pentru o cunoaștere cât mai bună a situației copilului, a metodelor de 
lucru, a restricțiilor specifice cazului etc., precum și la ce specialist să apeleze în eventualitatea unor probleme de adaptare.  

Art. 6 Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei și este încurajat să-
și exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în serviciul rezidenţial. 

Art. 7 (1) La încheierea perioadei de acomodare, șeful serviciului rezidenţial stabilește dacă persoana de referință 
nominalizată la intrarea copilului corespunde nevoilor și preferințelor copilului.  

(2) În caz contrar, persoana de referință este înlocuită, ținând cont de concluziile evaluării interne și de opinia copilului 
în cauză, în funcție de gradul său de maturitate. 

Art. 8 (1) În cazul unor probleme personale, copiii pot să apeleze la persoana de referință și la oricare dintre membrii 
personalului pe toată durata șederii în serviciul rezidenţial. 

(2)  Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat. 
Identificarea riscurilor: 
Riscuri:  
1) traume în urma separării de familie; 
2) relaţionare dificilă cu persoanele din jur; 
Acțiuni corective:  
1) sprijin psihologic; 
2) stabilirea unui program de acomodare;                                                                                                         

Anexa nr.3 
 

Procedura privind încetarea îngrijirii copiilor în serviciul rezidenţial 
 
 

Obiectiv: Beneficiarii sunt informați și pregătiți pentru ieșirea din serviciul rezidenţial și dispun de informațiile și 
mijloacele materiale necesare pentru părăsirea acestuia în condiții sigure. 
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Resurse: 
Resurse materiale: materiale informative despre serviciile disponibile în comunitate, convenții colaborare, furnituri 

birou, hârtie xerox, calculatoare, imprimante, xerox, materiale didactice, alte consumabile; 
Resurse umane: echipa pluridisciplinară, manageri de caz, serviciile din comunitate; 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei. 
Indicatori:  
1) Număr de copii care părăsesc serviciul rezidenţial /an cu detaliere pe destinație;  
2) Număr mediu al tinerilor care părăsesc serviciul rezidenţial și nu a fost posibilă integrarea socială/ an; 
3) Număr mediu de cazuri monitorizate/ an; 
4) Număr de servicii partenere/ servicii rezidenţiale. 
 
Art. 1 Serviciul rezidenţial realizează activități de informare și consiliere a copiilor cu privire la condițiile de încetare 

a îngrijirii. 
Art. 2 Serviciul rezidenţial implică activ copilul, în funcție de vâsta și gradul său de maturitate, părinții și/ sau 

persoanele față de care a dezvoltat relații de atașament, în vederea pregătirii pentru ieșirea din sistemul de protecție specială/ 
transferul în cadrul altui serviciu social. 

Art. 3 Copiii dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesare; dețin toate obiectele și documentele personale; au 
resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei; dețin bilete de călătorie; au însoțitor sau nu.   

Art. 4 (1) Tânărul trebuie să fie informat şi consiliat cu privire la importanţa contractului de muncă, care sunt 
consecinţele negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt drepturile şi obligaţiile 
generale ale angajaţilor. 

(2) Serviciul rezidenţial colaborează cu organizații guvernamentale şi non-guvernamentale locale pentru facilitarea 
integrării sociale a tinerilor. 

Art. 5 (1)  Copiilor găzduiți în serviciul rezidenţial li se stimulează responsabilizarea/ autonomizarea lor din toate 
punctele de vedere.  

(2) În acest sens:  
1) copilul va fi sfătuit cum să poată să-şi păstreze sau cum poate să-şi folosească banii pentru a-şi achiziționa 

diverse produse sau servicii; 
2) tânarul/copilul este însoţit la cumparături;  
3) persoana de referința inițiază acţiuni de cunoaștere a serviciilor publice, modul de adresare pentru obţinerea 

documentelor sau actelor necesare; 
4) sunt iniţiate acțiuni de cunoaştere a împrejurimilor oraşului, modul de folosire a mijloacelor de transport; 
5) persoana de referința acordă consiliere și sprijin în toate acțiunile întreprinse; 
Art. 6 (1)  La nivelul serviciului rezidenţial autogospodărirea este un mijloc de pregătire pentru viața independentă.  
(2)  Activitățile vor viza:  
1) așezarea mesei; 
2) servirea mesei; 
3) modul de igienizare al vaselor; 
4) păstrarea ordinei și curaţeniei în spaţiul de locuit; 
5) modul de întreținere al articolelor de îmbracăminte și încălțăminte; 
Art. 7 (1) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal 

profesionist, dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.  
(2) În cazul reintegrărilor în familie sau familia extinsă, atât copilul, cât și familia beneficiază de consiliere psihologică 

privind crearea unui mediu familial, bazat de înțelegere și respect reciproc. 
(3) În cazul plasamentului la un asistent maternal profesionist, acesta este selectat pe bază de evaluare și compatibilitate 

cu nevoile minorului. Se vor realiza întâlniri asistate, în care ambele părți vor beneficia de consiliere psihologică și socială în 
vedere adaptării cât mai rapide la noul context familial. 

(4)Tinerii sunt pregătiţi să facă faţă unei vieţi independente în momentul părăsirii sistemului rezidenţial având abilităţi 
dezvoltate de socializare şi autogospodărire.  

(5) Sunt informaţi cu privire la instituţiile publice de tip rezidențial în care pot fi admişi după încetarea măsurii de 
plasament. Le sunt prezentate condițiile de admitere în Centrul multifuncțional de servicii sociale pentru tineri (Galați, str. Științei, 
nr. 26) și Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri (Galați, str. Zimbrului, nr. 5), etc 

(6) Sunt îndrumaţi să apeleze la serviciile specialiştilor din cadrul Centrului pentru integrare socio- profesională, pentru 
a beneficia de consiliere şi orientare profesională şi a primi sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă. 

Art. 8 Copiii/tinerii părăsesc sistemul de ocrotire în baza dispoziţiei directorului general al DGASPC Galaţi privind 
încetarea acordării serviciilor. 

Art. 9 (1) Toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a făcut încetarea serviciilor, precum și data la care s-a 
realizat informarea în scris a Serviciului public de asistență socială(SPAS) din localitatea/ județul unde va avea 
domiciliul/rezidența copilul, se consemnează în Registrul de evidență a ieșirilor beneficiarilor.  

(2) Informarea SPAS este realizată de Serviciul management de caz pentru copiii  din sistemul de protecţie specială. 
 
Identificarea riscurilor: 
Riscuri:   
dificultăţi de integrare în grupuri, organizaţii, in colectivităţi formate din persoane cu familie sau in familie. 
Acțiuni corective: 
sprijin psihologic. 
Acțiuni preventive: 
menținerea relațiilor de comunicare cu colegii și cu personalul serviciului rezidenţial. 
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Anexa nr.4 
 

Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea suspiciunilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă 
formă de violenţă asupra copiilor în serviciul rezidenţial 

 
 

Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de siguranţă şi bunăstare, soluţionarea promptă a  oricărei suspiciuni sau acuzaţii 
privind comiterea unei situaţii de violenţă (abuz, neglijare, exploatare).  

Resurse: 
Resurse materiale: furnituri birou, hârtie xerox, calculatoare, imprimante, xerox, materiale didactice, alte consumabile. 
Resurse umane: echipa pluridisciplinară, manageri de caz, personal serviciul rezidenţial. 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei. 
Indicatori:  
1) Numărul de sesizări efectuate de copil, familie sau reprezentanții legali ai acestora privind suspiciuni sau situații 

evidente de abuz asupra copiilor în serviciul rezidenţial; 
2) Numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului petrecute în interiorul serviciului rezidenţial, din 

care numărul cazurilor în care sunt implicați membri ai personalului; 
3) Numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția medicală, precum și intervenția 

organelor de cercetare penală. 
 
Art. 1 Copiii sunt încurajați şi sprijiniți să sesizeze orice formă de abuz, din partea personalului, a altor copii din 

serviciul rezidenţial sau a unor persoane din afara acestora.  
Art. 2 Se organizează sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, exploatare 

sau orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora. 
Art. 3 De asemenea, se organizează sesiuni de instruire a personalului privind cunoașterea și prevenirea formelor de 

neglijare și abuz a copiilor. 
Art. 4 Se ține evidența tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare 

sexuală sau prin muncă), tratament inuman sau degradant în registrul de evidență a cazurilor de abuz și neglijare. 
Art. 5 (1) Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, în cadrul 

sau în afara serviciului rezidenţial, are obligația de a le semnala la Serviciul evaluare iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, 
neglijare, trafic, migraţie, repatrieri şi de a înștiința șeful serviciului rezidenţial, conform legislației în vigoare, precum şi de a le 
înregistra, conform prevederilor standardelor minime obligatorii.  

(2) Personalul desemnat de către șeful serviciului rezidenţial poate participa la evaluarea inițiala a situației de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului care a fost semnalată şi rezultatele acesteia se consemnează în fişa de semnalare obligatorie şi 
evaluare inițială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.  

(3) Fișa este transmisă la serviciul de specialitate în termen de maxim 48 de ore de la data evaluării inițiale.  
(4)  În situația în care șeful serviciului rezidenţial nu semnalează aceste situaţii la Serviciul evaluare iniţială şi 

intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, personalul care a înștiințat are obligația efectuării acestei 
semnalări. 

(5) Dacă este necesar, personalul de serviciu solicită la 112 prezenţa unei ambulanţe în vederea evaluării copilului şi 
eventual spitalizării dacă situaţia o impune. 

(6) Şeful Serviciului rezidenţialsesizează Poliţia/comisia de disciplină, după caz.  
Art. 6 În serviciul rezidenţial este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite 

conform legii.   
Art. 7 (1) Serviciul rezidenţial asigură sprijin psihologic şi consiliere copiilor care au fost intimidați sau discriminați.  
(2) În situația copiilor abuzați, neglijați sau exploatați, se asigură accesul acestora la serviciile stabilite Serviciul 

evaluare iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri.  
(3) Orice caz de abuz sesizat este adus la cunoştinţa DGASPC Galaţi, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea 

acestuia. 
Identificarea riscurilor: 
Riscuri:  
oferirea de date eronate în situaţiile de abuz  
Acțiuni preventive: 
efectuarea de către întregul personal a unor cursuri de formare privind problematica protejării copilului împotriva 

abuzului, neglijării şi exploatării.   

 

Anexa nr.5 

Procedura privind controlul comportamentului copiilor în serviciul rezidenţial 
 
Obiective: Controlul pozitiv al comportamentului copiilor, încurajarea conduitelor acceptabile ale copiilor și 

sancționarea educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale acestora. 
Resurse  
Resurse materiale: furnituri birou, hârtie xerox, calculatoare, imprimante , xerox, materiale didactice, alte consumabile 
Resurse umane: echipa pluridisciplinară, manageri de caz, personal serviciu rezidenţial 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei 
Indicatori: 1) Numărul de  sancţiuni disciplinare 
                    2) Numărul de recompense   
                    3) Registru pentru măsuri restrictive 
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Art. 1 (1) Copiii sunt încurajați  și sprijiniți  să-și formeze o conduită  socială  acceptabilă şi atunci când  au un 
comportament  inacceptabil, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism.  

(2) Controlul comportamentului presupune stabilirea de reguli, limite şi consecinţe ale încălcării acestora.  
(3) Modalităţi de sprijinire a copilului în procesul de construire a autonomiei morale: 
a) Normele se stabilesc pe baze raţionale şi în majoritatea situaţiilor acestea se stabilesc cu participarea copiilor; 
b) În momentul în care sunt impuse, normele se explică, deoarece adeseori înţelegerea acestora este dificilă pentru 

copil, explicaţia având valoarea adăugată de control al comportamentului din partea personalului; 
c) Copiii au dreptul de a discuta regula şi raţiunile pe care se bazează aceasta. 
(4) Comportament pozitiv poate fi întărit cu: 
a) Laudă – copilul să fie apreciat şi să-i fie valorizate eforturile de către personal; Aceasta dovedeşte faptul că îi este 

recunoscut un rezultat bun obţinut sau un comportament pozitiv, şi de asemenea că îi este apreciată persoana sau eforturile pe 
care le face. Copiii au nevoie să le fie lăudate acţiunile, rezultatele, atât cele care ţin de viaţa de zi cu zi  cât şi cele care ţin de 
activităţile lor specifice, şcolare. 

b) Recompense - Personalul din centru trebuie să se concentreze asupra răsplătirii copilului atunci când are un 
comportament pozitiv. Răsplata poate consta, în funcţie de vârsta copilului, în diverse acţiuni sau recompense simbolice, care 
sunt însă foarte apreciate. Aceste recompense trebuie folosite cu discernământ, astfel încât să nu devină o rutină şi să îşi piardă 
sensul. 

c) Disciplinarea activă - Copilul trebuie să înţeleagă şi să accepte regulile şi limitele stabilite împreună cu instructorul 
de educaţie, iar dacă are un comportament nepotrivit, trebuie sa i se spună exact ce anume a greşit. 

Art. 2 (1) Tipurile  de comportament care necesită aplicarea de măsuri disciplinare sunt cele care reprezintă încalcări 
ale normelor de conduită prevăzute la procedura  privind calitatea relației personal –copil. 

(2) Dintre acestea, menționam  în mod  expres: 
a)absențele nemotivate și refuzul de a merge la scoală; 
b)injurii aduse personalului și celorlalți copii; 
c)distrugerea sau vinderea bunurilor personale și colective; 
d)abuz asupra celorlalți copiii/tineri sau a personalului; 
e)fumatul, consumul de băuturi alcoolice și stupefiante. 
Art. 3 (1) Personalul este pregătit şi aplică procedurile privitoare la formarea şi controlul comportamentului copiilor în 

concordanță cu particularitățile de vârstă şi cu nevoile individuale ale copiilor.  
(2) Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraționale. 
(3) Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante.                         
Art. 4 Sancțiuni permise şi interzise:   
(1) În cazul în care, în urma evaluarii situației, se impune  aplicarea de sancțiuni disciplinare, acestea  vor fi decise și 

aplicate de persoana de referința și șeful serviciului rezidenţial. 
(2) Sancțiunile sunt aplicate doar pentru oprirea comportamentelor deviante.  
(3) Sancțiunile și urmările nerespectării normelor de conduită sunt: 
a) mustrarea individuală, supravegherea suplimentară, scurtarea timpului  liber, necuprinderea  în loturile  pentru 

excursii, tabere  sau alte  activitați  extrașcolare; 
b) indicarea unei sarcini suplimentare sau a unei sarcini care nu-i face placere.Acest tip de sancţiune este potrivită 

în special copiilor mai mari, după ce se asigura înţelegerea de către acesta care este comportamentul dezaprobat. 
c) copilul poate fi trimis într-o încapere separată pentru a reflecta la faptele sale. Uşa încăperii nu poate fi închisă, 

personalul va monitoriza şi va însoţi copilul pe durata separării.  
d) limitarea uzului aparaturii audio (în cazul în care nu s-a respectat regula privind volumul permis pentru audițiile 

muzicale); 
e) limitarea accesului la internet; 
f) limitarea accesului la tv;  
g) păstrarea de către personalul serviciului rezidenţiala obiectelor vătămătoare găsite asupra beneficiarilor; 
h) interzicerea accesului în serviciul rezidenţial cu bunuri materiale a căror proveniență nu o pot justifica;  
i) imobilizarea/izolarea acestuia, ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane 

ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale, sau pentru oprirea altor comportamente deviante; Dacă este necesar, 
personalul de serviciu solicită la 112 prezenţa unei ambulanţe în vederea evaluării copilului şi eventual spitalizării dacă situaţia 
o impune. 

j) neînvoirea în oraş (între 1 și 7 zile); 
Art. 5 (1) Șeful serviciului rezidenţialva ține evidența sancțiunilor și a măsurilor restrictive aplicate într-un registru 

special. Verifică cu regularitate - cel puțin o dată pe lună, evidențele cazurilor de sancţionare pentru a controla şi sancționa 
corespunzător personalul (atunci când e cazul) şi pentru a identifica factorii de risc ai producerii incidentelor.   

(2) Nu sunt acceptate sancțiunile excesive sau iraționale.  
Art. 6 Sunt interzise, în mod expres: 
a) pedeapsa corporală;  
b) lipsirea de hrană, apă, somn;  
c) examinarea intima a copilului, daca nu are o rațiune medicală și nu este efectuată de personalul medical; 
d) privarea  de medicație sau tratament medical; 
e) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup; 
f) implicarea unui copil în pedepsirea altuia; 
g) restricționarea contactului cu familia, daca nu există o hotărâre legală în acest  sens.            
ART. 7 Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o Fișă specială de evidență a 

comportamentelor deviante în care se precizează: numele copilului, data, ora și locul incidentului; măsurile luate, numele 
membrilor personalului care au acționat, numele altor persoane, persoane martore la incident, inclusiv copii, eventualele 
consecințe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările de maxim 24 de ore. 
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Art. 8 (1)  Șeful serviciului rezidenţialeste informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și în funcție de 
particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, factori de risc,etc) și va decide modalitatea 
de intervenție și monitorizarea ulterioară, precum și persoana responsabilă. 

(2) Copilul va fi examinat  de medicul de familie  în termen de 24 de ore de la aplicarea măsurii  restrictive                              
(imobilizare/izolare) în cazul în care nu a fost spitalizat. 

 
Identificarea riscurilor: 
Riscuri:  
utilizarea de  măsuri restrictive excesive. 
Actiuni preventive:  
instruirea personalului. 

 
       
 

HOTĂRÂREA NR. 317 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea reorganizării Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii sociale „Irene şi Stuart” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.738/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 57578/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11738/05.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 14/03.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă reorganizarea Compartimentului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Complexul de servicii  sociale „Irene şi Stuart”, fără 
personalitate juridică. 

 
Art.2. Complexul de servicii sociale „Irene şi Stuart” include următoarele servicii sociale: 

a) Centrul de primire copii în regim de urgenţă, capacitate 8 locuri,cu sediul în mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 138E, etaj 2. 
b) serviciului social „119-Număr unic naţional de raportare” cu sediul în mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 138E, parter. 
 

Art.3. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă, 
gestiuni, licenţiere se stabileşte un termen de minim 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi  care răspunde 

de punerea în aplicare. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
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HOTĂRÂREA NR. 318 
din 19 octombrie 2022 

 
 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă din cadrul 
Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea                                       
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.734/18.10.2022 
  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 57574/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11734/05.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 18/03.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă din 
cadrul Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Procedura privind admiterea copiilor în Centrul de primire în regim de urgenţă, conform anexei nr. 2 parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Procedura privind încetarea îngrijirii copiilor în Centrul de primire în regim de urgenţă, conform anexei 
nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Se aprobă Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea suspiciunilor de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violenţă asupra copiilor în Centrul de primire în regim de urgenţă, conform anexei nr. 4 parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(5) Se aprobă Procedura privind controlul comportamentului copiilor în Centrul de primire în regim de urgenţă, conform 
anexei nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 

de punerea în aplicare. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 

 

Anexa nr. 1 

Regulamentul de organizare şi funcţionare  
a Centrului de primire copii în regim de urgență din cadrul Complexului  

de servicii sociale „Irene şi Stuart” 
 
 
Art.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de primire 

copii în regim de urgență”, elaborat 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. 

Art.2 (1) Serviciul social "Centrul de primire copii în regim de urgență”, cod serviciu social 8790 CR-C-II, este înfiinţat 
şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați acreditat conform Certificatului 
de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014. 

(2) Serviciul social "Centrul de primire copii în regim de urgență” face parte din Complexul de servicii sociale „Irene şi 
Stuart” şi este situat în mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 138E, etaj 2, jud. Galaţi şi are capacitatea de max. 8 locuri. 
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Art.3 Scopul serviciului social "Centrul de primire copii în regim de urgență“ este de a asigura protecția copilului abuzat, 
neglijat și exploatat, pentru o perioadă determinată de timp, respectiv maxim 6 luni, atunci când acesta se află în pericol iminent 
în propria familie, familia lărgită sau familia substitutivă, în baza măsurii de plasament în regim de urgenţă, stabilită în condiţiile 
legii. 

Art.4 (1) Serviciul social "Centrul de primire copii în regim de urgență” 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială Anexa 2. 

Art.5 (1) Serviciul social "Centrul de primire copii în regim de urgență” este înfiinţat, 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) Misiunea centrului de primire în regim de urgență este de a asigura protecția copilului abuzat, neglijat și exploatat 
sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă, sau în familia substitutivă, precum și găzduirea și îngrijirea acestuia 
pe perioadă determinată de max. 6 luni, în baza măsurii de plasament în regim de urgenţă, stabilită în condiţiile legii. 

(3) Obiectivele serviciului social "Centrul de primire copii în regim de urgență” sunt: 
a) asigurarea protecției în regim de urgență; 
b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și 

dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă 
c) prevenirea absenteismului și abandonului școlar; 
d) realizarea și asigurarea unui mediu și climat stimulativ în cadrul centrului; 
e) asigurarea și menținerea stării de sănătate ; 
f) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 
(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul de primire copii în regim de 

urgență" sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  
b) deschiderea către comunitate;  
c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt şi 

deschiderea centrului 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 de gradul sau de maturitate;  
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de 

care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  
i) menţinerea împreună a fraţilor;  
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, 

religioasă, culturală şi lingvistică; 
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia 

naturală, extinsă sau substitutivă;  
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; 
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
r) ascultarea opiniei copilului 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, cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

s) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;    
Art.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de primire copii în regim de urgență” sunt copii cu vârste 

cuprinse între 7 și 18 ani, aflați în una din următoarele situații: 
- abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violență; 
- aflat în pericol iminent în propria familie, familia extinsă, familia de plasament sau asistent maternal profesionist. 
(2) Admiterea beneficiarilor în centru se realizează în baza dispoziţiei Directorului General al Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați privind instituirea măsurii de plasament în regim de urgență sau în baza ordonanței 
preşedințiale emisă de către instanța judecătorească. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor sunt cuprinse în proceduri. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate "Centrul de primire copii în regim de urgență"  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; 
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g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) 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; 
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 la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
k) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege; 
l) 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; 
m) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
n) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a 
aptitudinilor şi personalităţii sale; 
o) 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; 
p) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
q) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
r) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, în limitele prevăzute de lege; 
s) 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; 
t) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau 
altor tratamente umilitoare ori degradante; 
u) copilul are dreptul la intimitate; 
v) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
w) 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; 
x) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 
y) copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 
z) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau 
orice altă circumstanţă personală ori socială; 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul de primire copii în regim de urgență " 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. 
f) 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; 

g) 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 ; 

h) să respecte Regulamentul de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, program zilnic etc); 
i) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
j) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
k) să participe la activităţile organizate în centru;  
l) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
m) să respecte intimitatea celorlalţi; 
n) să participe la activităţi de consiliere în grup; 
o) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
p) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe ceilalţi copii/ adulţi; 
q) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
r) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare ; 
s) să respecte proprietatea celorlaţi. 
t) să respecte prevederile prezentului regulament. 
Art.7 Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de primire copii în regim de urgență"  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.  îngrijire personală; 
3.  educare; 
4.  dezvoltare abilități de viață independentă; 
5.  consiliere psihosocială și suport emoțional 
6.  supraveghere 
7.  reintegrare familială și comunitară 
8. îngrijire medicală curentă,  
9. servirea hrană caldă. 
10. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale 

a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
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11. acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 
12. asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi supraveghere permanentă a 

beneficiarilor; 
13. asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 
14. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
15. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
16. asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor   şi deprinderilor 

necesare integrării sociale; 
17. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
18. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
19. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi 

caracteristicilor lor; 
20. asigură intervenţie de specialitate; 
21. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
22. urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia 

beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de 
protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate; 

23. asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, socializare, stabilite prin 
evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 

24. dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică pentru următoarele 
aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile 
fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare 
a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după 
caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor 
acestor nevoi; 

25. oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane 
importante sau apropiate faţă de ei; 

26. asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată contactă şi implica în 
viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor 
prevăzute în metodologia de organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie; 

27. asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională; 

28. în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în considerare opiniile 
copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 

29. încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si să-şi asume 
responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 

30. asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul 
familial; 

31. asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, 
nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

32. oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, precum şi în activităţile 
de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viata independentă; 

33. asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, precum şi bani de 
buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând individualitatea şi nevoile specifice ale fiecărui copil; 

34. asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de 
sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea 
şi menţinerea stării de sănătate; 

35. acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea medicamentelor în cadrul 
serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare din partea medicului de familie care coordonează 
implementarea programelor de intervenţie pentru sănătate; 

36. sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu prioritate in unităţi de 
învăţământ din comunitate; 

37. asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea 
fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 

38. asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate 
cu nevoile lor specifice; 

39. asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite 
sau pentru care se facilitează accesul; 

40. promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, 
neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

41. asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune; 
42. informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite în legătură cu 

protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
43. asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial; 
44. asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul corespunzător numărului 

şi nevoilor copiilor; 
45. asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor, personalului şi 

a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 22 din octombrie 2022 

46. colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie 
din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său; 

47. exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale de Asistență 
Socială si Protecția Copilului Galaţi. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de 
activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante;ghiduri) 
2.  promovarea imaginii centrului 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 realizarea unor 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; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
9. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului, inclusiv a manualului de proceduri care 

constituie anexă la regulament; 
10. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
11. întocmirea fişelor de post; 
12. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
13. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
14. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
15. organizarea ședințelor administrative; 
Art.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de 

personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de 
specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de 
funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 

(2)Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
Art.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de complex, 

care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile şefului de complex 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) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din 

regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) 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. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. 
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Art.10 (1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă și personalul auxiliar din Centrul de primire copii în regim 
de urgență este: 

a) asistent social (263501); 
b) psiholog (263411); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  
d) asistent medical generalist (222101);    
(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; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a 

prevederilor prezentului regulament; 
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) Atribuţiile fiecarei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul 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; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

Anexa nr. 2 

Procedura privind admiterea copiilor în “Centrul de primire copii în regim de urgenţă” 

 
Obiectiv specific: Crearea mediului ambiant, condiții de calitatea pentru găzduire, îngrijire, educare pe perioada șederii 

în centru, acordarea de servicii personalizate.  
Indicatori de performanță: asigurarea de servicii sociale pentru un număr de minori care să acopere capacitatea 

centrului.  
Responsabil: asistent social, instructor de educație, psiholog, asistent medical, manager de caz, șef centru, director 

general. 
Resurse umane: asistent social, manager de caz, psiholog, instructor de educație, asistent medical, șef complex. 
Resurse materiale:  materiale de logistică: rechizite, calculatoare. 
Resurse financiare: au în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare și sume alocate 

pentru situații de urgență. 
Risc: eroare în întocmirea documentelor de admitere, neasumarea responsabilității, acordarea de servicii generale, de 

masă. 
Acțiuni de minimizare a riscurilor:  
1.instruirea privind modul de întocmire a documentelor; 
2. specificarea clară a responsabililor, stabilirea unui mod de lucru clar; 
3. implicarea activă a întregului personal în vederea determinării nevoilor și abilităților copiilor. 
 
ART.1 (1) Admiterea în centrul de primire în regim de urgenţă a copilului în pericol iminent în propria familie, familia 

lărgită sau familia substitutivă se realizează în baza măsurii de plasament în regim de urgenţă, stabilită în condiţiile legii. 
(2) Sesizările primite cu privire la situaţiile de pericol, sunt evaluate de Serviciul de evaluare inițială și intervenție în 

situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,repatrieri din cadrul DGASPC Galați. 
(3) Admiterea în centru se realizează pe baza dispoziției Directorului general al DGASPC Galați.  
(4) La admiterea în centru, șeful complexului desemnează prin proces- verbal un persoană de referință responsabilă care 

colaborează cu managerul de caz din cadrul Serviciului management de caz pentru copiii  din sistemul de protecţie specială. 
(5) Șeful Serviciului management de caz pentru copiii  din sistemul de protecţie specială  propune un manager de caz, 

care este desemnat prin dispoziție a Directorul General Adjunct pentru Protecție Socială. 
(6) La admiterea în centru, instructorul de tură întocmește un Proces verbal de admitere și o Fișă de admitere.  
ART.2 (1)  La admiterea în centru, copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate 

aspectele ei și intimitatea.  
(2) Copilul este încurajat să-și exprime sentimentele legate de situația de dificultate în care se află.  
(3) Personalul din centru le acordă sprijin copiilor, semnalează sau solicită ajutor pentru rezolvarea unor probleme 

personale. 
(4) Copilului i se explică foarte clar, pe înțelesul lui, care este specificul centrului, care sunt serviciile de care beneficiază, 

este informat asupra Cartei drepturilor beneficiarilor unde sunt înscrise drepturile copilului rezident. 
(5) Informarea copilului se consemnează sub semnătură într-un Proces verbal de informare. 
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(6) Informările sunt înregistrate în Registrul pentru informarea/instruirea și consilierea beneficiarilor, fiind 
înregistrată tema informării, persoana care a făcut informarea, semnătura acesteia și semnătura beneficiarilor, respectiv, a altor 
persoane dacă sunt prezente. 

ART.3 În decursul a 72 de ore de la admitere, copilul beneficiază de consiliere psihologică consemnată în Fișa de 
consiliere psihologică. 

ART. 4 (1) În termen de 3 zile de la admitere, în baza constatărilor specialiștilor de la nivelul centrului, asistentul social 
împreună cu persoana de referință stabilesc împreună cu copilul un Program de acomodare pentru o perioadă de 2 săptămâni. 

(2)  Pe perioada celor două săptămâni de acomodare se realizează întâlniri periodice ale copilului cu persoana de referință, 
psihologul, asistentul social, asistentul medical și șeful complexului. Personalul va urmări cunoașterea copilului, favorizând 
integrarea lui în colectiv, dar și în comunitate.  

(3)  Copilul trebuie să fie informat într-o manieră clară și accesibilă, în raport cu nivelul lui de înțelegere, care sunt 
regulile de conviețuire în centru, precum și asupra posibilității de a-și exprima nevoile și nemulțumirile, atât prin adresare directă, 
cât si în scris, comunicându-se personalului de tură pentru soluționarea problemelor urgente, iar nemulțumirile șefului 
complexului.  

(4)  Asistentul social menține legătura cu managerul de caz în ce privește situația copilului, progresele și/ sau regresele 
pe care acesta le înregistrează.  

(5) În ce privește organizarea întâlnirilor, informări care necesită trasarea de responsabilități, respectiv exprimarea de 
opinii, contactul managerului de caz va fi prioritar cu șeful complexului.  

(6) La finele celor două săptămâni, respectiv a perioadei de acomodare, are loc o evaluare internă,  întocmindu-se în acest 
sens de către asistentul social Fișa de evaluare primară, în baza căreia se completează Raportul sintetic. 

ART.5 (1) Ulterior, managerul de caz întocmește Planul Individualizat de Protecție, care se comunică responsabilului 
de caz, asistentului social, persoanei de referință și asistentului medical responsabil.  

(2) Aceștia întocmesc planurile de intervenție specifice pe domeniile de activitate, astfel: 
a) Plan de intervenție pecific pentru reintegrare și menținerea/ dezvoltarea legăturii cu părinții, familia 

lărgită și/ sau alte persoane importante pentru copil – întocmit de asistentul social; 
b) Plan de intervenție specific pentru sănătate – întocmit de asistentul medical responsabil; 
c) Plan de intervenție specific pentru educație – întocmit de instructorul - persoana de referință; 
d) Plan de intervenție pentru recreere, petrecerea timpului liber și socializare – întocmit de persoana de 

referință; 
e) Plan de intervenție specific pentru deprinderi de viață independentă – întocmit de instructorul persoana de 

referință; 
(3) Planurile de intervenție specifice vor cuprinde obiective specifice, clare și realiste cu acțiuni specifice ce urmează a 

fi realizate pentru atingerea lor. 
(4) Pentru înregistrarea și evaluarea educației non-formale și informale se completează lunar (odată cu monitorizările)  

de către instructorul persoană de referință Fișă privind educația copilului 
ART.6 Evaluarea obiectivelor prevăzute în PIP și PIS-uri se face trimestrial, completându-se fişele de evaluare 

comprehensivă; Fișa de evaluare socială de către asistentul social; Fișa de evaluare medicală de către asistentul medical; Fișa de 
evaluare psihopedagogică pentru copilul școlarizat; Fișa de evaluare educațională pentru copilul neșcolarizat de către psiholog. 

ART.7 Se realizează întâlnirea pluridisciplinară, în urma căreia managerul de caz completează Minuta întâlnirii dintre 
managerul de caz și membrii echipei pluridisciplinare și realizează Raportul de reevaluare a situației.  

ART.8 Pentru fiecare copil protejat în centru se întocmește un dosar personal care conține documente relevante privind 
situația copilului: 

a) actele (în copie) care certifică identitatea copilului și a părinților acestuia; 
b) dispoziția directorului DGASPC privind măsura plasamentului de urgență sau hotărârea instanței de judecată 

privind instituirea/ încetarea măsurii de protecție; 
c) Procesul verbal de admitere; 
d) Fișa de admitere; 
e) Fișa de evaluare primară; 
f) Planul individualizat de protecție; 
g) Planurile de intervenție specifice; 
h) Monitorizările lunare; 
i) Fișa privind educația copilului; 
j) Fișele de evaluare comprehensivă (Fișa de evaluare socială; Fișa de evaluare medicală; Fișa de evaluare 

psihopedagogică pentru copilul școlarizat; Fișa de evaluare educațională pentru copilul neșcolarizat); 
k) Raportul privind implementarea obiectivelor din Planul individualizat de protecție; 
l) Orice alte documente referitoare la activitatea beneficiarilor. 
 

Anexa nr. 3 
 
 

Procedura privind încetarea serviciilor în “Centru de primire copii în regim de urgenţă” 
 
 

Obiectiv specific: Asigurarea părăsirii centrului în condiții de siguranță  
Indicatori de performanță: Numărul de copii care ies din centru de primire în regim de urgenţă 
Responsabil: asistent social, instructor de educație, psiholog, asistent medical, șef complex, manager de caz 
Resurse umane: asistent social, manager de caz, psiholog, instructor de educație, asistent medical, șef complex 
Resurse materiale:  materiale de logistică: rechizite, calculatoare. 
Resurse financiare: au în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare. 
Risc: plecarea beneficiarilor în mod inadecvat, necunoașterea destinației și a condițiilor. 
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Acțiunea de minimizare a riscurilor: instruirea privind modul de întocmire a documentelor, comunicarea cu toți factorii 
implicați în preluarea copiilor. 

 
ART.1 (1) Ca urmare a hotărârii instanței judecătorești competente cu privire la a măsura  temporară (max. 6 luni) de 

plasament în regim de urgenţă, managerul de realizează activităţile necesare privind reintegrarea/ plasarea la o familie/asistent 
maternal profesionist sau identifică serviciul rezidențial în care copilul să fie trasferat.  

(2) Încetarea serviciilor și părăsirea centrului se realizează numai cu pregătirea prealabilă a copiilor și în condițiile 
prevăzute de lege. 

(3) În cazul reintegrărilor în familie sau familia extinsă, atât copilul, cât și familia beneficiază de consiliere psihologică 
privind crearea unui mediu familial, bazat de înțelegere și respect reciproc. 

(4) În cazul plasamentului la un asistent maternal profesionist, acesta este selectat pe bază de evaluare și compatibilitate 
cu nevoile copilului. Se vor realiza întâlniri asistate, în care ambele părți vor beneficia de consiliere psihologică și socială în 
vedere adaptării cât mai rapide la noul context familial. 

(5) După stabilirea măsurii de protecţie de care va beneficia copilul, acesta va beneficia de consiliere psihologică și 
socială privind adaptarea la noul mediu și menținerea sistemelor de valori dobândite.  

ART.2 Consilierile sociale sunt înregistrate în Fișe de consiliere socială, aflate în original la dosarul beneficiarului.  
ART.3 Pentru înregistrarea consilierilor psihologice se vor utiliza Fișele de consiliere psihologică.  
ART. 4 Șeful complexului ia măsurile necesare pentru ca părăsirea centrului să se realizeze în condiții de securitate fizică 

și psihică. 
ART.5 (1) Persoana de referință se asigură că minorul dispune de îmbrăcămintea și încălțămintea necesară.  
(2) Șeful complexului asigură primirea de către copil a bunurilor de valoare și a documentelor personale originale. 
(3) Șeful complexului se  asigură că minorul este însoțit, că are asigurat transportul și că deține resursele necesare pentru 

deplasarea la destinație.  
(4) Asistentul social întocmește Procesul verbal de externare, în care sunt înregistrate datele minorului, motivele 

externării, condițiile externării și bunurile materiale ale minorului. 
ART.6 (1) Toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a făcut încetarea serviciilor, precum și data la care s-a 

realizat informarea în scris a Serviciului public de asistență socială din localitatea/ județul unde va avea domiciliul/rezidența 
copilul, se consemnează în Registrul de evidență a ieșirilor beneficiarilor.  

(2) Informarea SPAS este realizată de Serviciul management de caz pentru copiii  din sistemul de protecţie specială. 
ART.6 (1) Dacă copilul merge către alt serviciu rezidenţial din cadrul DGASPC Galați, acesta este însoțit de dosarul 

personal original și dosarele medical şi psihologic în original. 
(2) Dacă părăsește sistemul rezidențial sau merge în alt județ, dosarele sunt transmise în copie persoanelor responsabile, 

dosarele originale rămânând în centru, fiind arhivate conform Nomenclatorului arhivistic. 
 
 

 Anexa nr. 4 
 

Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea suspiciunilor de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violenţă asupra copilului  

în “Centru de primire copii în regim de urgenţă” 
 

Obiectiv specific: Asigurarea bunăstării vieţii copilului şi protecţiei acestuia într-un mediu familial sănătos. 
Indicatori de performanță: Număr de sesizări efectuate de copii, privind suspiciuni sau situații evidente de abuz asupra 

copiilor. 
Responsabil: asistent social, instructor de educație, psiholog, asistent medical, șef complex 
Resurse umane: șef ccomplex, manager de caz, director general adjunct pentru protecție socială 
Resurse materiale:  materiale de logistică:rechizite, calculatoare. 
Resurse financiare: au în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de funcționare și sume alocate 

pentru situații de urgență. 
Risc: Nesemnalarea imediat a cazului de abuz, neglijare către conducerea DGASPC Galați 
Acțiunea de minimizare a riscurilor: Șeful de complex sau în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz 

sau neglijare, are obligația de a semnala în maxim două ore conducerea DGASPC Galați. 
 
ART.1 (1) Personalul monitorizează activitățile întreprinse de copii pe perioada când nu se află în incinta centrului, în 

scopul prevenirii; riscului de abuz, neglijare; exploatare sau orice altă formă de violență. 
(2) Personalul centrului încurajează și sprijină copiii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau orice 

formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în 
centru, cât și în familie sau în comunitate. 

ART.2 Șeful complexului și asistentul social organizează sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile 
de abuz, neglijare, exploatare sau orice formă de violență, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și 
sesizare a acestora.  

ART.3 (1) Personalul de specialitate și de educație asigură sprijin psihologic și consiliere copiilor care au fost intimidați 
sau discriminați, în situația copiilor abuzați, neglijați sau exploatați.  

(2)Rapoartele trimestriale conțin informații cu privire la sprijinul oferit beneficiarilor 
ART.4 (1) Șeful complexului instruiește personalul sau facilitează accesul acestuia la cursuri de formare cu privire la: 

prevenirea și combaterea oricărei forme  de abuz în relația cu copiii pe parcursul derulării activităților din centru, modalitățile de 
identificare și sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau comunitate.  

(2)  Sesiunile de instruire se înscriu în Registrul privind instruirea personalului. 
ART.5 (1) În centru este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor.  
(2) Șeful complexului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau neglijare sau are suspiciunea 

unui abuz asupra copilului are obligația de a semnala imediat cazul către conducerea DGASPC Galați.  
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(3) Centrul deține un Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare identificate, în care se 
menționează inclusiv instituțiile desizate și, după caz, măsurile întreprinse. 

(4) Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința DGASPC Galați de către șeful de complex, în termen de 
maxim 2 ore de la semnalarea acestuia. 

 
 

 Anexa nr. 5 
 

Procedura privind Controlul comportamentului copiilor 
 în “Centru de primire copii în regim de urgenţă” 

 
 

Obiectiv specific: Reducerea până la eliminare a comportamentelor sociale inadecvate. 
Indicatori de performanță: Numărul de copii care au primit sancțiune. 
Responsabil: asistent social, instructor de educație, psiholog, asistent medical, șef complex. 
Resurse umane: asistent social, manager de caz, psiholog, instructor de educație, asistent medical, șef complex. 
Resurse materiale:  materiale de logistică: rechizite, calculatoare. 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei.  
Risc: perpetuarea și multiplicarea comportamentelor neadecvate. 
Acțiunea de minimizare a riscurilor: Mediul în care trăieşte copilul trebuie să fie unul organizat, cald, caracterizat de 

înţelegere şi respect faţă de copil, vom reuşi să-i transmitem că el este o persoană importantă pentru noi, că drepturile sale sunt 
importante şi sunt respectate, şi că o condiţie pentru buna înţelegere şi convieţuire este ca la rândul său să respecte drepturile 
celorlalţi şi să-şi asume responsabilităţi în acord cu particularităţile de vârstă şi dezvoltare ale copilului. 

 
ART. 1 (1) Pentru a permite dezvoltarea echilibrată a copilului controlul comportamentului presupune stabilirea de 

reguli, limite şi consecinţe ale încălcării acestora.  
(2)  Copilul se va simţi în siguranţă, interiorizând „ce poate face”, „ce se întâmplă dacă se petrece un anumit lucru”, „la 

ce se aşteaptă adulţii/copiii de la el”, fapte care conferă un grad mare de auto-control al vieţii personale.  
(3)  De asemenea, în acest fel se poate proteja de riscurile care pot apărea în diversele medii sociale în care trăiește sau 

îşi desfăşoară activitatea copilul. 
(4) Instructorul de educaţie poate realiza o serie de acţiuni cu ar fi: 
a) Să ia în consideraţie capacitatea copilului de a înţelege cerinţa; 
b) Este important pentru copil sa fie implicat în activităţi plăcute, care să îi capteze atenţia, deviindu-l de la un 

comportament nedorit; 
c) Se pot implica şi ei în jocul copiilor, aceasta fiind o modalitate excelentă de a exersa reguli, comportamente 

dorite, de a-l ajuta pe copil să descopere preocupări cu adevărat pozitive 
ART. 2 (1) În procesul de formare a unei conduite adecvate este foarte important ca instructorul de educaţie să se 

concentreze asupra comportamentelor pozitive ale copilului şi care trebuie confirmate, crescând astfel probabilitatea repetării lor.  
(2)  Instructorul de educaţie contribuie astfel la creşterea încrederii în sine a copilului şi la construirea unei relaţii deschise, 

bazate pe recunoaştere şi respect. 
(3) Modalităţi de sprijinire a copilului în procesul de construire a autonomiei morale: 
a) Normele se stabilesc pe baze raţionale şi în majoritatea situaţiilor acestea se stabilesc cu participarea copiilor; 
b) În momentul în care sunt impuse, normele se explică, deoarece adeseori înţelegerea acestora este dificilă pentru 

copil, explicaţia având valoarea adăugată de control al comportamentului din partea personalului; 
c) Copiii au dreptul de a discuta regula şi raţiunile pe care se bazează aceasta; 
ART. 3 Comportament pozitiv poate fi întărit cu: 
a)Laudă – copilul să fie apreciat şi să-i fie valorizate eforturile de către personal. 
Aceasta dovedeşte faptul că îi este recunoscut un rezultat bun obţinut sau un comportament pozitiv, şi de asemenea că îi 

este apreciată persoana sau eforturile pe care le face. Copiii au nevoie să le fie lăudate acţiunile, rezultatele, atât cele care ţin de 
viaţa de zi cu zi  cât şi cele care ţin de activităţile lor specifice, şcolare. 

b)Recompense - Personalul din centru trebuie să se concentreze asupra răsplătirii copilului atunci când are un 
comportament pozitiv. Răsplata poate consta, în funcţie de vârsta copilului, în diverse acţiuni sau recompense simbolice, care 
sunt însă foarte apreciate. Aceste recompense trebuie folosite cu discernământ, astfel încât să nu devină o rutină şi să îşi piardă 
sensul. 

c)Disciplinarea activă - Copilul trebuie să înţeleagă şi să accepte regulile şi limitele stabilite împreună cu instructorul 
de educaţie, iar dacă are un comportament nepotrivit, trebuie sa i se spună exact ce anume a greşit. 

ART. 4 (1) Personalul poate utiliza măsuri restrictive (de exemplu, imobilizare, izolare etc.) numai ca ultimă soluție de 
prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se 
aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante.  

(2) Sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi: 
a) pedeapsa corporală; 
b) deprivarea de hrană, apă sau somn, iar meniurile nu trebuie modificate ca formă de pedeapsă; 
c) penalitățile financiare; 
d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu este efectuată de personal medico-sanitar; 
e) confiscarea echipamentelor copilului; 
f) privarea de medicaţie sau tratament medical; 
g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup; 
h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; 
i) orice restricţionare a contactului cu persoanele importante pentru copil dacă nu există o hotărâre în acest sens, 

conform legii. 
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ART. 5 Este exclusă utilizarea oricărei forme de umilire, incluzând batjocura, pedepsirea în public, dezbrăcarea copilului 
sau expunerea lui grupului de copii. 

ART. 6 Copilul nu poate fi izolat fără supraveghere, nu poate fi ţinut în camere fără lumină, sursă de căldură 
ART. 7 Tipuri de sancţiuni permise:  
a) Restrângerea sau anularea a o serie de avantaje (învoiri, activităţi de petrecere a timpului liber, vizionarea 

programelor TV); 
b) Indicarea unei  sarcini suplimentare sau a unei sarcini care nu-i face plăcere. Acest tip de sancţiune este potrivită 

în special copiilor mai mari, după ce se asigură înțelegerea de către acesta care este comportamentul dezaprobat. De asemenea 
trebuie adecvată sarcina capacităţii copilului, astfel încât ea să fie proporţională cu fapta lui; 

c) Se poate trimite copilul într-o încăpere separată pentru a reflecta la faptele sale. Uşa încăperii nu trebuie niciodatã 
închisă, personalul trebuie să monitorizeze sau să însoţească copilul pe durata oricărei separări. 

ART. 8 Este important ca orice sancţiune sa fie consemnată şi comunicată celorlalţi colegi, pentru a se evita dubla 
sancţionare pentru acelaşi comportament, şi de asemenea pentru a nu se produce confuzii sau interpretări greşite ale faptelor. 

ART. 9 Măsurile restrictive reprezintă o ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane 
ori a unor distrugeri importante de bunuri material. 

ART. 10 Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o Fișă specială de evidență a 
comportamentelor deviante în care se precizează: numele copilului, data, ora și locul incidentului; măsurile luate, numele 
membrilor personalului care au acționat, numele altor persoane, persoane martore la incident, inclusiv copii, eventualele 
consecințe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările de maxim 24 de ore. 

ART. 11 Șeful complexului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și în funcție de particularitățile 
cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, factori de risc) și va decide modalitatea de intervenție și 
monitorizarea ulterioară, precum și persoana responsabilă. 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 319 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social „119-Număr unic național de raportare” 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.737/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 57577/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11737/05.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 15/03.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2021 privind aprobarea şi implementarea 

Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19-Din grijă pentru copii”; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social „119-Număr unic național de raportare” 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 

de punerea în aplicare. 
 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
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Anexă 
Regulamentul de organizare şi funcţionare  

al serviciului social “119-Număr unic național de raportare” 
 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social 119-Număr unic 
național de raportare, elaborat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele apelante, cât şi pentru angajaţii serviciului.  
ART.2 Serviciul social 119-Număr unic național de raportare, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați (DGASPC), acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 
000685/16.05.2014 şi are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 138E, parter. 

ART.3 Misiunea serviciului social 119-Număr unic național de raportare o reprezintă oferirea unei infrastructuri 
digitale, destinată raportării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violență asupra copilului, pentru 
situațiile care nu necesită intervenția imediată a structurilor specializate din cadrul Serviciului de urgență 112; 

ART.4 (1) Serviciul social 119-Număr unic național de raportare 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, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 105/2021, precum şi a altor acte normative 
secundare aplicabile domeniului. 

(2) Numărul unic național de raportare-119 funcționează în regim de permanență, fiind disponibil continuu, 24/24h, 
7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale.  

(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galați și este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galați. 

ART.5 (1) Serviciul social 119-Număr unic național de raportare 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 procedurile aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul 119-Număr unic național de raportare 
sunt următoarele: 

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului copilului de a trăi în propria familie 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) 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; 
d) preocuparea permanentă pentru identificarea problemei și oferirii celei mai bune soluţii; 
e)  consilierea și îndrumarea apelantului către instituțiile abilitate să-l sprijine în problema expusă, în cazul în care situația 

prezentată nu intră în obiectul de activitate al DGASPC Galați; 
f) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin transferarea apelului către alţi specialişti ai DGASPC Galaţi, când 

operatorul apreciază că situația o impune; 
g) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
h) 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 acel moment; 
i) colaborarea 119-Număr unic național de raportare cu celelalte servicii publice de asistenţă socială/ instituții. 
ART.6 (1) Principalii beneficiari ai serviciilor sociale acordate în cadrul 119-Număr unic național de raportare sunt 

copii/tineri cu vârste cuprinse între 0-18 ani ,pentru care există o suspiciune de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de 
violență. De asemenea, poate beneficia de consiliere, sprijin, îndrumare și orice apelant care expune o situație ce are legătură cu 
un minor. 

(2) Persoanele beneficiare 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 li se asigure păstrarea confidenţialităţii informaţiilor furnizate şi primite; 
c) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
(3) Persoanele beneficiare de serviciile furnizate de 119-Număr unic național de raportare au obligaţia să furnizeze  

toate informaţiile cunoscute și corecte cu privire la identitatea, adresa, situaţia familială, socială, medicală şi economică a copilului 
și familiei acestuia. 

ART.7 Principalele funcţii ale 119-Număr unic național de raportare sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. informare; 
2. consiliere psihosocială pentru familie şi/sau copil;      
3. consiliere familială, socială; 
4. informare juridică; 
5. suport emoţional; 
6. sprijin și îndrumare, acordate pentru promovarea și respectarea drepturilor copilului în cadrul familiei; 
7. colaborarea cu membrii echipei mobile/celelalte compartimente ale Direcției sau cu servicii publice de asistenţă 

socială/ alte instituții (organe de poliție, alte DGASPC-uri etc.) pentru rezolvarea situației semnalate de apelant.   
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul 

său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. distribuirea de materiale promoționale (pliante, afișe ș.a.) în locurile relevante din comunitate: primării, unități sanitare, 

unități de învățământ etc.; 
2. derularea de informări periodice pentru copii în cadrul unităților de învățământ și în serviciile de protecție a copilului; 
3. organizarea de campanii de conștientizare prin intermediul mass media locală şi/sau reţele sociale; 
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4. toate materialele  promoționale pentru copii, părinți, profesioniști și alți membri ai comunității conțin Numărul unic 
național 119, rolul său, accesarea și modul de funcționare; 

5. pe baza datelor statistice anuale, elaborează  rapoarte de activitate și va formula strategii și planuri în domeniul 
prevenirii și combaterii violenței asupra copilului. 

c) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. instruirea periodică a personalului; 
3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate şi a activităţii personalului; 
d) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 
1. stabilirea organizării serviciului în conformitate cu prevederile legale și procedurile reglementate; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării;  
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; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de 

personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare, cu suficient personal de specialitate pentru funcționarea în regim de permanență. 
Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul 
Judeţean Galaţi. 

(2)Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente a compartimentului sunt asigurate de către persoana 

numită de către conducerea Direcţiei, care are obligația comunicării permanente cu instituția și conducerea acesteia.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului; 
b) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare și a procedurilor și instrucțiunilor de lucru; 
c) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 
d) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
e) 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; 
f) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor 

– apelanți; 
g) 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.; 
h) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte 

informări pe care le prezintă Direcției;  
i) întocmeşte raportul anual de activitate; 
j) 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; 

k) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 
l) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; 
m) 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; 
n) 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; 
o) alte atribuţii prevăzute de legislația aplicabilă. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din cadrul compartimentului este reprezentat de: asistent social (cod 263501) ;  
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură desfăşurarea activităţii serviciului social cu respectarea prevederilor legii şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte structuri în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse 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 fişa postului. 
(3) Serviciile administrative sunt asigurate de structurile de specialitate ale DGASPC. 
(4) Categoriile de personal prevăzute în statul de funcţii al serviciului social 119-Număr unic național de raportare îşi 

desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului 
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării 

serviciilor sociale în conformitate cu prevederile legale. 
(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 320 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.736/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 57576/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11736/05.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 16/03.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul  Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Procedura privind admiterea în Centrul maternal, conform anexei nr. 2 parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

(3) Se aprobă Procedura privind încetarea serviciilor în Centrul maternal, conform anexei nr. 3 parte integranta din 
prezenta hotărâre. 

(4) Se aprobă Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violenţă, conform anexei nr. 4 parte integranta din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotârârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 186/30.09.2019 privind 

aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal 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 

de punerea în aplicare. 
 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
 
 

Anexa nr. 1 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului maternal 
 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul Maternal” 

Galaţi, elaborat 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. 

ART.2 (1) Serviciul social „Centrul Maternal” cod serviciu social 8790 CR-MC-I, este înfiinţat şi administrat de 
furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați acreditat conform Certificatului de acreditare Seria 
AF nr. 000685/2014. 

(2) Centrul maternal are o capacitate de maximum 5 cupluri mamă-copil şi/sau gravide iar sediul este în mun. Galaţi, str. 
Brailei nr.138 E, etaj 1. 
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ART.3  Scopul serviciului social “Centrul Maternal” este ocrotirea mamei și a copilului, organizat pe model familial, a 
cărui misiune priveşte asigurarea protecţiei şi îngrijirii cuplului mamă - copil, precum şi a femeilor gravide aflate în situaţii de 
dificultate, într-un mediu apropiat de cel familial pe o perioadă determinată de maximum 2 ani. 

ART.4 (1) Serviciul social "Centrul Maternal " funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare 
şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinului nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale organizate ca centre maternale  

(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.185 din 29 mai 2002 a Consiliului Judeţean Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social Centrul Maternal 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) Obiectivele serviciului social Centrul maternal sunt: 
a) asigurarea găzduirii si îngrijirii pe o perioadă determinată de timp; 
b) programe educaționale (drepturi și responsabilități părintești, abilități parentale, puericultură, planificare 

familială, autogospodărire); 
c) consiliere și susținere psihologică; 
d) informare și susținere în identificarea unui loc de muncă, sau a unui curs de pregătire sau reconversie 

profesională; 
e) informare și susținere în demersuri administrative (obținerea actelor de identitate, certificatelor de naștere, 

drepturilor salariale sau prestații sociale)  ; 
f) reabilitarea legăturilor cuplului mama-copil, cu tatăl copilului sau cu familia de origine sau lărgită; 
g) servicii medicale preventive sau curative pentru mamă – copil; 
h) integrare/reintegrare familială și socio- profesională  
(3) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului maternal sunt următoarele: 
a) principiu îngrijirii permanente în propria familie; 
b) principiul abordării comprehensive și multidimensionale a fiecărui caz in parte; 
c) principiul intervenției planificate; 
d) principiul parteneriatului mamei cu profesioniștii și cu comunitatea; 
e) principiul complexității serviciilor; 
f) principiul temporizării; 
g) principiul confidențialității; 
ART.6 (1) Beneficiarii centrului rezidenţial maternal pot fi mame cu copii aflaţi în risc de separare de familie şi femei 

gravide aflate în situaţii de dificultate: 
a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuinţă şi/sau care se confruntă cu mari probleme 

financiare, profesionale şi relaţionale; 
b) mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere vreun  fel 

de suport; 
c)  mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice; 
d)  cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de 

protecţie specială; 
e)  mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului. 
(2) Admiterea beneficiarilor / cuplurilor se face în baza dispoziției de admitere sau a  instituirii măsurii speciale privind 

plasamentul în regim de urgență emise de către Directorul General al DGASPC Galați, prin Hotărârea Comisiei pentru Protecția 
Copilului, sau prin Hotărârea Instanței de Judecată 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială:  
a) Planul se servicii are drept obiectiv general re/integrarea familială, socială şi profesională a cuplului mamă–

copil ocrotit în centrul maternal. În acest caz părăsirea serviciului social se face în baza dispoziţiei de încetare a ocrotirii dată de 
către Directorul General; 

b) În cazul în care cuplul mamă–copil nu poate fi re/integrat în familie, se pot identifica alte soluții ca măsură de 
protecție, pentru a servi interesul copilului, respectiv plasamentul la AMP sau plasament familial situaţie în care părăsirea 
centrului maternal se face în baza hotărârii Comisiei de protecţie a copilului sau a hotărârii judecătorești  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul maternal  au următoarele drepturi: 
a) Dreptul de a fi găzduită şi de a beneficia de serviciile centrului; 
b) Dreptul de a fi tratată ca persoană individuală, fără discriminare etnică, religioasă, culturală ; 
c) Dreptul de a utiliza bunurile materiale existente în centru ; 
d) Dreptul de a participa la luarea deciziilor referitoare la persoana sa şi la copilul său şi de a-i fi respectată opinia ; 
e) Dreptul de a fi încurajată activ şi sprijinită pentru a-şi îmbunătăţi educația ; 
f) Dreptul de a beneficia de servicii de educație pentru sănătate, planificare familială şi consiliere contraceptivă şi 

de a fi încurajate să ducă un mod de viaţă sănătos ; 
g) Dreptul la confidenţialitate, atât timp cât nu afectează drepturile copilului şi ale persoanelor din centru 

(rezidente, personalul centrului) ; 
h) Dreptul de a primi vizite, conform programului aprobat de șeful centrului ; 
i) Dreptul de a adresa sesizari, verbale sau scrise, șeful centrului referitor la probleme de relaţionare cu alte mame, 

membri ai personalului sau alte nemulţumiri personale ; 
j) Dreptul de a beneficia de drepturile băneşti ce i se cuvin (şomaj, pensie de intreținere,  salariu) 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul maternal au următoarele obligaţii: 
a) Să respecte prezentele norme interne ale centrului ; 
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b) Să respecte drepturile copilului şi să conştientizeze responsabilitatea ce-i revine faţă de copil; Este interzisă 
violenţa verbală, fizică şi psihică faţă de propriul copil sau ceilalţi copii din centru; 

c) Să trateze fără discriminare persoanele cu care relaţionează (rezidente, personal, vizitatori). Este interzisă 
violenţa fizică, verbală şi psihică faţă de persoanele cu care relaţionează, astfel de manifestări ducând automat la rezilierea 
contractului de rezidenţă; 

d) Să efectueze examenele medicale prevăzute de prezentele norme interne, atât la admiterea în centru, cât şi 
periodic, conform legislaţiei în vigoare; 

e) Să păstreze şi să întreţină bunurile materiale existente în centru (mobilier, aparatură electro-casnică, jucării, 
cărţi, echipamentul copilului, cazarmamentul alocat etc.) pe care le utilizează. În cazul deteriorării sau distrugerii bunurilor din 
centru, mama va suporta cheltuielile pentru înlocuirea lor; 

f) Rezidentele sunt obligate să respecte confidenţialitatea datelor la care au acces; 
g) Este interzis fumatul în incinta centrului; 
h) Este interzisă introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice şi a drogurilor, sub sancţiunea rezilierii 

contractului de rezidenţă chiar de la prima abatere de acest gen; 
ART.7  Principalele funcţiile ale serviciului social Centrului maternal sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi: 
1. primire şi găzduire temporară; 
2. protecție și îngrijire;  
3. suport emoțional; 
4. consiliere psihologică; 
5. educare; 
6. reintegrare familială și comunitare. 
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 centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. activităţi de socializare (ziua internaţională a copilului, ziua mamei ); 
2. 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. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor centrului. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri 

care constituie anexă la regulament; 
3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
4. întocmirea fişelor de post ; 
5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
8. organizarea ședințelor administrative. 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia să asigure structura de 

personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi de specificul serviciilor oferite.  
(2) Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 

Consiliul Judeţean Galaţi.  
(3) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, 

care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Centrul maternal Galaţi este reprezentat de următoarele categorii: 
a) asistent social (263501); 
b) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  
c) infirmiera (532103); 
d) medic dentist(226101); 
e) asistent medical generalist (325901); 
(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; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 22 din octombrie 2022 

d) sesizează conducerii centrului 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) Atributiile fiecarei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul 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; 

 

Anexa nr. 2 
 

Procedura privind admiterea în Centrul maternal 
 

 
Obiectiv permanent:  
Cuplul mamă-copil, sau gravidă, este găzduit în Centrul Maternal într-un climat care asigura siguranță, respect și mediul 

prielnic pentru dobândirea responsabilităţilor parentale.  
Indicatori de performanţă:  
1. Număr de beneficiari, cupluri mama-copil; 
2. Numărul de planuri de servicii;  
3. Număr contracte de servicii ale beneficiarilor  
 
Art.1 (1) Beneficiarii Centrului Maternal pot fi mame cu copii aflaţi în risc de separare de familie şi femei gravide aflate 

în situaţii de dificultate. 
(2) Centrul asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de maximum 2 ani, la găzduire, îngrijire, educaţie 

şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea / reintegrarea familială şi socio-profesională. 
(3) Managerul de caz se consultă cu şeful Centrului Maternal înaintea admiterii cuplului mamă-copil, întocmind în acest 

sens Minuta întâlnirii. 
Art.2 La admiterea cuplurilor în Centrul Maternal, managerul de caz, transmite dosarul social și medical (în cazul în care 

există), care cuprinde urmatoarele documente:  
a) cererea beneficiarului; 
b) dispoziţia conducătorului furnizorului de servicii privind admiterea/ieşirea beneficiarului în centru; 
c) după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau a instanţei de judecată privind instituirea/încetarea măsurii 

de protecţie, în copie; 
d) certificatul de naştere a beneficiarului şi cartea de identitate a acestuia, în copie; 
e) certificatul/certificatele de naştere a copilului/ale copiilor, în copie; 
f) după caz, acte de stare civilă ale beneficiarilor, în copie; 
g) contractul de furnizare servicii încheiat între furnizorul de servicii sociale şi beneficiar; 
h) documentul privind evaluarea iniţială, în baza cărei s-a recomandat admiterea beneficiarului în centru; 
i) programul de acomodare a beneficiarului; 
j) planul individualizat de protecţie, după caz; 
k) fişa de evaluare socială a beneficiarului; 
l) fişa de evaluare medicală a beneficiarului; 
m) fişa de evaluare psihologică a beneficiarului; 
n) fişa de evaluare educaţională a beneficiarului; 
o) rapoartele trimestriale privind evoluţia situaţiei beneficiarilor pe perioada rezidenţei în centru şi a serviciilor acordate; 
p) planul de servicii post rezidenţă; 
q) alte documente relevante pentru situaţia şi evoluţia beneficiarului. 
Art.3 (1) În cazul în care mama/gravida minora vine în Centrul Maternal de la un alt serviciu social, la transfer se încheie 

un Procesul-verbal și se face o prezentare schematică a principalelor informaţii deţinute despre cuplu, cum ar fi: măsura de 
protecţie, de unde vine, starea de sănătate, documentele care însoţesc copilul - dosar social s.a.  

(2) Procesul verbal este semnat de persoana care însoţeşte copilul la intrarea în instituţie (am predat) şi de persoana care 
preia copilul şi documentaţia care-l însoţeşte (am primit). 

Art.4 Personalul Centrului Maternal deține detalii legate de cuplul mamă-copil/gravidă, inclusiv a planului de 
servicii/planul individualizat de protecție stabilit de către managerul de caz.  

Art.5 (1) La momentul admiterii cuplului, şeful Centrului maternal desemnează o persoană de referinţă, sau persoana de 
tura care va organiza şi monitoriza acomodarea cuplului.  

(2) Aceasta va însoți cuplul mamă-copil în primele câteva ore ale găzduirii, astfel încât să faciliteze acestuia adaptarea 
în mediul centrului.  

(3) Este recomandat ca acesta să prezinte cuplului mama-copil grupul de beneficiari, programul și detalii despre spațiul 
Centrului Maternal.  

(4) În acelaşi timp, persoana de referinţă și implicit tot personalul Centrului maternal va avea grijă să delimiteze clar 
rolul său de rolul părinţilor sau a familiei pentru a nu produce dependenţa cuplului de serviciul social existent.  

Art.6 În Centrul maternal personalul nu face discriminare de sex, rasă, vârstă, etnie, convingeri politice sau religioase.  
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Art.7 Nu vor putea fi beneficiare ale Centrului maternal, mamele care prezintă tulburări importante de comportament, 
de personalitate, sau cu probleme psihice, mamele care sunt dependente de alcool sau droguri, precum și mamele cu  boli 
transmisibile / contagioase. 

Art.8 Obiectivele preliminare trebuie să urmărească: 
a) cunoaşterea de către mamă a Normelor Interne de Funcționare ale Centrului maternal, a drepturilor si atribuților 

pe care le are ;  
b) restricţiile specifice cazului, (dacă este cazul); 
Art.9 În cadrul perioadei de admitere / acomodare: 
a)mamei/gravidei, precum şi familiei acesteia sau reprezentantului legal (în cazul în care există), li se explică foarte clar, 

pe înţelesul lor, care este specificul Centrului maternal, ce aşteaptă personalul de la mamele și copiii ocrotiți, care sunt facilităţile, 
organizarea şi funcţionarea Centrului maternal; 

b)i se prezintă Ghidul mamei, regulile, drepturile și obligațiile pe care le au pe parcursul ocrotirii lor în Centrul maternal; 
c)se ia legătura cu medicul de familie pentru o informare medicală legată de starea lor de sănătate, în cazul în care există 

medic de familie. Dacă cuplul mamă-copil nu este înscris la un medic de familie acest lucru se face de catre asistentul medical, 
la cel mult 2 săptămâni de la admiterea în centru; 

d)se organizează întâlniri periodice ale persoanei de referinţă cu psihologul, asistentul medical și managerul de caz; 
e)cuplul mama-copil va fi prezentat celorlalte cupluri, și se va prezenta camera unde va locui cu toate dotările necesare 

pentru păstrarea obiectelor personale, fiind ajutat să înţeleagă, să accepte şi să respecte noul mediu şi persoanele din jur şi cum 
să relaţioneze cu acestea; 

f)cuplului mama-copil, i se va permite să aibă obiecte personale, jucării preferate ale copilului şi va fi sprijinit 
îndeaproape de personal în procesul de acomodare; 

g)mama va fi încurajată să-şi exprime opiniile în legătură cu sentimentele posibile de anxietate pe care le încearcă fiind 
departe de familie sau de mediul în care a trăit, exista posibilitatea ca mama să sufere de depresie postpartum după naştere sau 
resimte trauma prin despărțirea de familia sa; 

h)personalul va urmări cunoaşterea cuplului, favorizând integrarea lui în centru și va depune toate diligenţele în vederea 
integrării cât mai rapidă și mai bună în comunitate; 

i)mama trebuie să fie informată, într-o manieră clară şi accesibilă, în raport cu nivelul de înţelegere, despre ce este permis 
şi ce nu în Centrul maternal. Astfel, în timp, va conştientiza faptul că regulile sunt importante pentru asigurarea unui climat 
potrivit pentru creșterea și educarea propriilor copii și a convieţuirii armonioase și sănătoase cu celelalte mame, copii şi personalul 
centrului; 

j) persoana de referinţă menţine legătura cu managerul de caz; 
k) în cazul în care şeful centrului constată lipsa de disponibilitate sau de implicare a persoanei de referinţă va lua măsuri 

pentru înlocuirea acesteia; 
l) se realizează demersurile pentru înscrierea la şcoală sau transferul la altă unitate şcolară, după caz; 
m) Personalul este pregătit să răspundă profesionist și suportiv nevoilor mamelor și copiilor sugari/mici sau copiilor 

neînsoțiți pentru o conviețuire civilizată, să nu comenteze sau să judece greşelile lor sau situaţia socio-economică a familiei. De 
asemenea, ritmul activităţilor cu mama este centrat pe responsabilizarea sau cunoașterea nevoilor propriilor copii. Mai mult decât 
în alte perioade, mama ocrotită în Centrul maternal, beneficiază de sprijin și suport emoţional, consiliere și informare. 

 
Resurse necesare: 
-umane - conform statelor de funcţii aprobate; 
-financiare - conform bugetului anual aprobat; 
-materiale – conform listelor de inventar; 
 
Riscuri asociate obiectivului:  
Beneficiarii nu se încadrează în condiţiile grupului ţintă 
Acţiuni corective şi de prevenire:  
Instruirea şi informarea beneficiarilor cu privire la condiţiile şi Regulamentul Centrului maternal; 

 
 

Anexa nr. 3 
 
 

Procedura privind încetarea serviciilor în Centrul maternal 
 

Obiectiv permanent:  
Beneficiarii centrului sunt pregătiţi pentru ieşirea din centru şi dispun de informaţiile şi mijloacele necesare pentru 

părăsirea acestuia în condiţii sigure. 
 
Indicatori de performanţă:  
1. Numărul de beneficiari care sunt integraţi în familie;  
2. Numărul  cazurilor a căror decizie este plasamentul în regim de urgenţă, sau altă formă de protecţie a copilului 

sau a mamei minore; 
3. Dispoziţii de încheiere a serviciilor de ocrotire în Centrul maternal; 
4. Registrul de evidenţă a încetării serviciilor, completat corespunzător este disponibil la sediul centrului; 
5. Condica de înregistrare a ieşirilor este disponibilă la sediul centrului. 
 
Art.1 După semnarea contractului de furnizare servicii dintre beneficiar şi furnizorul de servicii sociale, coordonatorul 

centrului se asigură că, ori de câte ori este nevoie, beneficiarul înţelege faptul că rezidenţa sa este temporară şi condiţionată de 
coparticiparea lui. 
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Art.2 Centrul realizează activităţi de informare şi consiliere a beneficiarilor cu privire la condiţiile de încetare a 
serviciilor. 

Art.3 Personalul este instruit anual cu privire la procedura de încetare a serviciilor, iar sesiunile de instruire se 
consemnează în Registrul privind instruirea şi formarea continuă a personalului. 

Art.4 Beneficiarii, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate, sunt informaţi cu privire la condiţiile în care încetează 
îngrijirea lor în centru; documentul privind informarea este disponibil la dosarul beneficiarului. 

Art.5 Pregătirea părăsirii centrului are în vedere, în principal: 
a) realizarea unei evaluări finale a nevoilor cuplului mamă-copil sau a femeii gravide, în vederea elaborării planului 

de servicii post- rezidenţiale care să consolideze abilităţile dobândite de beneficiari pe perioada găzduirii în centru;  
b) beneficiarii vor fi informaţi cu privire la activităţile şi serviciile planificate şi alte demersuri ce urmează a fi 

întreprinse; 
c) informarea în scris a serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul primăriei localităţii în a cărei rază 

teritorială va avea domiciliul/rezidenţa beneficiarul după părăsirea centrului, în vederea implementării şi monitorizării planului 
de servicii post rezidenţiale; 

d) realizarea tuturor formalităţilor administrative şi legale pentru părăsirea centrului de către cuplul mamă - copil 
sau de femeia gravidă. 

Art.6 Încetarea serviciilor se poate face înainte de expirarea perioadei prevăzute în contractul de furnizare de servicii în 
următoarele situaţii:  

a) la solicitarea scrisă a beneficiului, dacă acesta este persoană adultă;  
b) dacă s-au identificat alte soluţii pentru asistarea şi protejarea beneficiarului în alte centre care pot oferi condiţii 

mai bune;  
c) încălcarea repetată, de către beneficiarii adulţi, a clauzelor contractului de furnizare de servicii, precum şi a 

regulamentelor interne. În cazul situaţiei prevăzută la litera c), managerul de caz trebuie să evalueze situaţia de pericol iminent 
pentru copil/copii şi, după caz, să propună luarea unei măsuri de protecţie specială, conform legii.     

Art.7 Indiferent de modul în care beneficiarul părăseşte centrul, coordonatorul acestuia se asigură că acesta este instruit 
şi primeşte copia planului de servicii sociale post rezidenţă. 

Art.8 Personalul centrului, consiliază şi copiii beneficiarilor, în funcţie de vârsta şi gradul lor de maturitate, cu privire la 
perioada ce va urma după părăsirea centrului. 

Art.9 Informaţiile referitoare la pregătirea beneficiarului pentru ieşirea din centru sau după caz, transfer sunt disponibile 
în ultimul Raport privind evoluţia situaţiei beneficiarului pe perioada de rezidenţă şi a serviciilor acordate, denumit în continuare 
raport trimestrial. 

Art.10 Centrul se asigură că beneficiarii dispun de îmbrăcămintea şi încălţămintea necesară, deţin toate obiectele şi 
documentele personale, au resurse financiare necesare pentru costurile deplasării şi hranei, deţin bilete de călătorie etc. 

Art.11 Centrul cunoaşte şi consemnează în scris, modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care beneficiarii părăsesc 
serviciul, precum şi locul în care vor merge aceştia (domiciliul/rezidenţa).  

Art.12 Centrul deţine un registru de evidenţă privind încetarea serviciilor acordate în care se consemnează toate 
informaţiile referitoare la condiţiile în care s-a efectuat încetarea serviciilor, precum şi data la care s-a realizat informarea în scris 
a serviciul public de asistenţă socială din localitatea unde va avea domiciliul/rezidenţa beneficiarul, în perioada imediat următoare 
părăsirii centrului. 

Art.13 (1) Pentru înregistrarea ieşirilor zilnice ale beneficiarilor din centru se utilizează o condică de înregistrare a 
ieşirilor, în care aceştia consemnează, sub semnătură, data şi ora ieşirii din centru.  

(2) Copiii beneficiarilor pot ieşi din centru numai însoţiţi de mamă sau de personalul centrului. 
  
Resurse necesare: 

- umane - conform statelor de funcţii aprobate; 
- financiare - conform bugetului anual aprobat; 
- materiale – conform listelor de inventar; 

Riscuri asociate obiectivului:  
- Integrarea in familie să nu corespundă cu nevoile beneficiarilor şi să nu reuşească să se adapteze familiei 
Acţiuni corective şi de prevenire:  
-Informarea şi consilierea beneficiarilor. 

 

Anexa nr. 4 
 
 

Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violenţă 

 
Obiectiv permanent:  
Asigurarea condiţiilor specifice misiunii Centrul Maternal  previne orice formă de abuz în relaţiile mamă– copil pe de o 

parte şi cuplul mamă – copil şi personal pe de altă parte. 
 
Art.1 Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă 

formă de violenţă, inclusiv tratamente inumane sau degradante la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact, atât în 
centru, cât şi în familie sau în comunitate. 

Art.2 Centrul organizează sesiuni de informare şi consiliere a beneficiarilor cu privire la tipurile de neglijare, exploatare 
sau orice altă formă de violenţă, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri 
sau alte forme de tratament degradant. 
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Art.3 Centrul asigură sprijin psihologic şi consiliere beneficiarilor care au fost intimidaţi sau discriminaţi, în situaţia 
beneficiarilor, adulţi sau copii, abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi, se facilitează accesul acestora la serviciile de specialitate . 

Art.4 În centru este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a beneficiarilor. 
Art.5 Centrul instruieşte personalul sau facilitează accesul acestuia la cursuri de formare cu privire la: prevenirea şi 

combaterea oricărei forme de abuz în relaţia cu beneficiarii pe parcursul derulării activităţilor din centru, modalităţile de 
identificare şi sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi sau au fost supuşi beneficiarii, precum şi copiii acestora, în 
familie sau în comunitate. 

Art.6 (1) Coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz, neglijare, exploatare 
sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, are obligaţia de a semnala imediat cazul către conducerea DGASPC.  

(2) În cazul în care situaţia de abuz, neglijare, exploatare asupra copilului a fost identificată într-un centru administrat de 
furnizori privaţi de servicii sociale, coordonatorul centrului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat, are obligaţia de a 
sesiza direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv. 

(3) Centrul deţine un Registru de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare, exploatare şi orice altă formă de violenţă 
identificate, în care se menţionează inclusiv instituţiile sesizate şi, după caz, măsurile întreprinse. 

(4) Coordonatorul centrului monitorizează situaţia cazurilor de abuz şi neglijare identificate şi a modului de soluţionare. 
Art.7 (1) Centrul informează, instruiește sau derulează diverse programe de educație și consiliere a mamelor privind 

problematica protejării copilului și a proprii persoane, împotriva neglijării și exploatarii. 
(2) În acest sens se pot încheia acorduri de colaborare cu instituțiile specializate în vederea acordării de astfel de ateliere 

de lucru. Ex: Poliția de proximitate, Centru Regional Galați al Agenţiei Nationale Antidrog, etc. 
 Indicatori de performanţă:  
- Numărul sesizărilor şi reclamaţiilor; 
- Numărul beneficiarilor care participă la sesiuni de consiliere psihologică pe aceasta problematică; 
- Numărul notificărilor de evenimente deosebite. 
Resurse necesare: 
-umane - conform statelor de funcţii aprobate; 
-financiare - conform bugetului anual aprobat; 
-materiale – conform listelor de inventar; 
Riscuri asociate obiectivului:  
- Producerea de evenimente deosebite, respectiv abuz, care să afecteze siguranța cuplurilor mamă copil,  
Actiuni corective şi de prevenire :  
- Instruirea periodică a personalului în vederea supravegherii atente a mamelor şi copiilor în vederea identificării 

unor situaţii de abuz; 
- Participarea rezidentelor la întâlnirea cu echipa pluridisciplinară în vederea conștientizării consecințelor faptelor 

acestora. 
- Consilierea psihologică a rezidentelor în vederea schimbării comportamentelor deviante. 

 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 321 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11732/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 57572/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11732/05.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 20/03.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

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

modificările şi completările ulterioare; 
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 Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1)  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris”din cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Se aprobă Procedura privind admiterea copiilor în serviciul rezidenţial, conform anexei nr. 2 parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Se aprobă Procedura privind încetarea îngrijirii copiilor în serviciul rezidenţial, conform anexei nr. 3 parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

(4) Se aprobă Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea suspiciunilor  de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violenţă asupra copiilor în serviciul rezidenţial, conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(5) Se aprobă Procedura privind controlul comportamentului copiilor în serviciul rezidenţial, conform anexei nr. 5 parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâre îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr.253/29.08.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Iris” 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 

de punerea în aplicare. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
 
 

Anexa nr. 1 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale “Iris” 
 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social “Complexul de 
servicii sociale „Iris”, 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. 

ART.2 (1) Serviciul social “Complexul de servicii sociale „Iris”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi 
administrat de furnizorul 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. Galaţi, str. Blaj nr.11-A,  

(2) Complexul de servicii sociale “Iris” este format din două case de tip familial, fiecare cu capacitate de max. 12 locuri, 
respectiv : Casa de tip familial nr. 1 şi Casa de tip familial nr. 2. 

ART. 3 Scopul serviciului social “Complexul de servicii sociale „Iris”, este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea 
copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la 
reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

ART.4 (1) Serviciul social “Complexul de servicii sociale „Iris” 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,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile 
domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea a Consiliului Judeţean Galaţi. 
ART.5 (1) Serviciul social “Complexul de servicii sociale „Iris” 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) Misiunea centrului este de a asigura pe perioadă determinată accesul copiilor la găzduire, îngrijire, reabilitare, 
educație și pregătire în vederea integrării/ reintegrării familiale și socio - profesionale. 

(3) Obiectivele serviciului social “Complexul de servicii sociale „Iris” sunt: 
a) Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale beneficiarilor - o mai atentă supraveghere din partea instructorilor de educaţie 

în ce priveşte frecvenţa şcolară şi pregătirea temelor, o mai bună colaborare cu şcoală etc. 
b) Pregătirea pentru integrarea în comunitate a tinerilor absolvenţi după desprinderea din sistem 
c) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru beneficiari 
(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul “Complexul de servicii sociale „Iris” 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 capacitate de exerciţiu; 
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h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
k) 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; 
l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor 

de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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 “Complexul de servicii sociale „Iris” sunt copii/ tineri cu vârste 

cuprinse între 7 - 18/ 26 ani , aflaţi în dificultate, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 
- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut 

identifica o măsură de protecţie de tip familial; 
- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au 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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin:  
- reintegrare familială; 
- plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist;  
- dobândirea capacității depline de exercițiu. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Complexul de servicii sociale „Iris” 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: 
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 în “Complexul de servicii sociale „Iris” au următoarele obligaţii: 
a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat 
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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 Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc); 
d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
e) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
f) să participe la activităţile organizate în centru;  
g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
h) să respecte intimitatea celorlalţi; 
i)  să participe la activităţi de consiliere în grup; 
j)  să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 
l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 
m)  să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 
n) să respecte proprietatea celorlaţi. 
ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social “Complexul de servicii sociale „Iris” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 
10. îngrijire medicală curentă; 
11. preparare hrană caldă 
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 centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 
2. activități de tipul ”Ziua porților deschise”; 
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. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  centrului; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
16. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului casei inclusiv a manualului de proceduri 

care constituie anexă la regulament; 
17. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
18. întocmirea fişelor de post; 
19. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
20. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
21. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
22. organizarea ședințelor administrative; 
ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de 

personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de 
specificul serviciilor oferite.Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de 
funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 

(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 
ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, 

care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  
(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate din “Complexul de servicii sociale „Iris” este reprezentat de următoarele categorii: 
a) asistent medical generalist (325901),  
b) asistent social (263501); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
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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 centrului 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) Atributiile fiecarei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
ART.11  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 
a) Administrator; 
b)  Inspector de specialitate cu studii economice; 
c)  Magaziner; 
ART.12 Atributiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
ART.13 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul 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; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

Anexa nr. 2 
 

Procedura privind admiterea copiilor în serviciul rezidenţial 
 

 
Obiectiv: Copiii/ tinerii beneficiază de serviciile şi activităţile desfașurate în cadrul serviciului rezidenţial numai dacă 

acesta poate răspunde nevoilor lui individuale de  îngrijire, educație, socializare, stabilite prin evaluarea inițială. 
Resurse:  
Resurse materiale: materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite, program de acomodare, furnituri 

birou, hârtie xerox, calculatoare, imprimante, xerox, materiale didactice, alte consumabile; 
Resurse umane: echipa pluridisciplinară, manageri de caz; 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei. 
Indicatori:  
7) Numărul de întâlniri organizate legate de admitere/an comparat cu numărul de copii beneficiari; 
8) Existența programului special de acomodare; 
9) Durata medie a perioadei de acomodare/ copil; 
10) Numărul de întâlniri cu personalul organizate/an raportat la numărul de copii admişi; 
11) Numărul evaluărilor interne efectuate /an;  
12) Număr persoane de referința  schimbate/an. 
 
Art.1 Șeful serviciului rezidenţial organizează o întâlnire cu managerul de caz, asistentul social, psihologul, asistentul 

medical și persoana de referință pe care o desemnează pentru copilul în cauză, în  cadrul căreia se prezintă succint situația 
copilului.  

Art.2 (1) Serviciul rezidenţial întocmește pentru fiecare copil un dosar personal, care conține obligatoriu următoarele 
documente: 

15) hotărârea/sentința/dispoziția cu privire la instituirea măsurii de protecție; 
16) copia certificatului de naștere / cărții de identitate a copilului; 
17) copii ale actelor de stare civilă ale părinților; 
18) documentul care consemnează opinia copilului cu privire la stabilirea măsurii de protecție, pentru copilul care a 

împlinit vârsta de 10 ani; 
19) planul de acomodare al copilului; 
20) planul individualizat de protecție al copilului; 
21) fișa de evaluare socială a copilului; 
22) fișa de evaluare medicală a copilului; 
23) fișa de evaluare educațională a copilului; 
24) fișa de evaluare psihologica a copilului; 
25) rapoartele periodice privind verificarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție 

specială; 
26) rapoartele trimestriale privind evoluția dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copilului și a 

modului în care acesta este îngrijit; 
27) contractul de furnizare de servicii încheiat, după caz, cu părinții sau cu copilul după împlinirea vârstei de 16 ani; 
28) alte documente relevante pentru situația și evoluția copilului în serviciul rezidenţial; 
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(2) Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul serviciului rezidenţial şi sunt ţinute în condiţii 
corespunzătoare, în dulapuri închise care să asigure integritatea lor, precum şi păstrarea confidenţialităţii datelor.  

Art.3 Imediat după admitere, se organizează pentru fiecare copil un program special de acomodare cu ceilalți copii și cu 
personalul din serviciul rezidenţial, cu o durată minimă de două săptămâni. 

Art.4 La admitere, fiecărui copil i se prezintă clar, în funcție de gradul său de maturitate, care sunt principalele reguli de 
organizare și funcționare a serviciului rezidenţial pe care trebuie să le respecte, precum și ghidul beneficiarului. Acestea pot fi 
aduse la cunoștința copilului ori de câte ori este nevoie. 

Art.5 În cursul primei săptămâni după intrarea în serviciul rezidenţial, șeful acestuia organizează o discuție cu personalul, 
la care poate participa și managerul de caz, pentru o cunoaștere cât mai bună a situației copilului, a metodelor de lucru, a 
restricțiilor specifice cazului etc., precum și la ce specialist să apeleze în eventualitatea unor probleme de adaptare.  

Art.6 Copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă identitatea cu toate aspectele ei și este încurajat să-și 
exprime sentimentele legate de separarea față de părinți sau căminul în care a trăit până la admiterea în serviciul rezidenţial. 

Art.7 (1) La încheierea perioadei de acomodare, șeful serviciului rezidenţial stabilește dacă persoana de referință 
nominalizată la intrarea copilului corespunde nevoilor și preferințelor copilului.  

(2) În caz contrar, persoana de referință este înlocuită, ținând cont de concluziile evaluării interne și de opinia copilului 
în cauză, în funcție de gradul său de maturitate. 

Art.8 (1) În cazul unor probleme personale, copiii pot să apeleze la persoana de referință și la oricare dintre membrii 
personalului pe toată durata șederii în serviciul rezidenţial. 

(2)  Personalul este pregătit să acorde sprijin personalizat. 
 
Identificarea riscurilor: 
Riscuri:  
1) traume în urma separării de familie; 
2) relaţionare dificilă cu persoanele din jur; 
Acțiuni corective:  
1) sprijin psihologic; 
2) stabilirea unui program de acomodare;                                                                                                         

 

Anexa nr. 3 
 

Procedura privind încetarea îngrijirii copiilor în serviciul rezidenţial 
 

 
Obiectiv: Beneficiarii sunt informați și pregătiți pentru ieșirea din serviciul rezidenţial și dispun de informațiile și 

mijloacele materiale necesare pentru părăsirea acestuia în condiții sigure. 
Resurse: 
Resurse materiale: materiale informative despre serviciile disponibile în comunitate, convenții colaborare, furnituri birou, 

hârtie xerox, calculatoare, imprimante, xerox, materiale didactice, alte consumabile; 
Resurse umane: echipa pluridisciplinară, manageri de caz, serviciile din comunitate; 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei. 
Indicatori:  
5) Număr de copii care părăsesc serviciul rezidenţial /an cu detaliere pe destinație;  
6) Număr mediu al tinerilor care părăsesc serviciul rezidenţial și nu a fost posibilă integrarea socială/an; 
7) Număr mediu de cazuri monitorizate/ an; 
8) Număr de servicii partenere/ servicii rezidenţiale. 
 
Art.1 Serviciul rezidenţial realizează activități de informare și consiliere a copiilor cu privire la condițiile de încetare a 

îngrijirii. 
Art.2 Serviciul rezidenţial implică activ copilul, în funcție de vâsta și gradul său de maturitate, părinții și/ sau persoanele 

față de care a dezvoltat relații de atașament, în vederea pregătirii pentru ieșirea din sistemul de protecție specială/ transferul în 
cadrul altui serviciu social. 

Art.3 Copiii dispun de îmbrăcămintea și încălțămintea necesare; dețin toate obiectele și documentele personale; au 
resurse financiare necesare pentru costurile deplasării și hranei; dețin bilete de călătorie; au însoțitor sau nu.   

Art.4 (1) Tânărul trebuie să fie informat şi consiliat cu privire la importanţa contractului de muncă, care sunt consecinţele 
negative ale lipsei unui contract de muncă atunci când prestează o activitate, care sunt drepturile şi obligaţiile generale ale 
angajaţilor. 

(2) Serviciul rezidenţial colaborează cu organizații guvernamentale şi non-guvernamentale locale pentru facilitarea 
integrării sociale a tinerilor. 

Art.5 (1) Copiilor găzduiți în serviciul rezidenţial li se stimulează responsabilizarea/ autonomizarea lor din toate punctele 
de vedere.  

(2) In acest sens:  
6) copilul va fi sfătuit cum să poată să-şi păstreze sau cum poate să-şi folosească banii pentru a-şi achiziționa 

diverse produse sau servicii; 
7) tânarul/copilul este însoţit la cumparături;  
8) persoana de referința inițiază acţiuni de cunoaștere a serviciilor publice, modul de adresare pentru obţinerea 

documentelor sau actelor necesare; 
9) sunt iniţiate acțiuni de cunoaştere a împrejurimilor oraşului, modul de folosire a mijloacelor de transport; 
10) persoana de referința acordă consiliere și sprijin în toate acțiunile întreprinse; 
Art.6 (1)  La nivelul serviciului rezidenţial autogospodărirea este un mijloc de pregătire pentru viața independentă.  
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(2)  Activitățile vor viza:  
6) așezarea mesei; 
7) servirea mesei; 
8) modul de igienizare al vaselor; 
9) păstrarea ordinei și curaţeniei în spaţiul de locuit; 
10) modul de întreținere al articolelor de îmbracăminte și încălțăminte; 
Art.7 (1) Condiţii de încetare a serviciilor: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal 

profesionist, dobândirea capacităţii depline de exerciţiu.  
(2) În cazul reintegrărilor în familie sau familia extinsă, atât copilul, cât și familia beneficiază de consiliere psihologică 

privind crearea unui mediu familial, bazat de înțelegere și respect reciproc. 
(3) În cazul plasamentului la un asistent maternal profesionist, acesta este selectat pe bază de evaluare și compatibilitate 

cu nevoile minorului. Se vor realiza întâlniri asistate, în care ambele părți vor beneficia de consiliere psihologică și socială în 
vedere adaptării cât mai rapide la noul context familial. 

(4)Tinerii sunt pregătiţi să facă faţă unei vieţi independente în momentul părăsirii sistemului rezidenţial având abilităţi 
dezvoltate de socializare şi autogospodărire.  

(5) Sunt informaţi cu privire la instituţiile publice de tip rezidențial în care pot fi admişi după încetarea măsurii de 
plasament. Le sunt prezentate condițiile de admitere în Centrul multifuncțional de servicii sociale pentru tineri (Galați, str. Științei, 
nr. 26) și Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri (Galați, str. Zimbrului, nr. 5), etc 

(6) Sunt îndrumaţi să apeleze la serviciile specialiştilor din cadrul Centrului pentru integrare socio–profesională, pentru 
a beneficia de consiliere şi orientare profesională şi a primi sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă. 

Art.8 Copiii/tinerii părăsesc sistemul de ocrotire în baza dispoziţiei directorului general al DGASPC Galaţi privind 
încetarea acordării serviciilor. 

Art.9 (1) Toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a făcut încetarea serviciilor, precum și data la care s-a 
realizat informarea în scris a Serviciului public de asistență socială(SPAS) din localitatea/ județul unde va avea 
domiciliul/rezidența copilul, se consemnează în Registrul de evidență a ieșirilor beneficiarilor.  

(2) Informarea SPAS este realizată de Serviciul management de caz pentru copiii  din sistemul de protecţie specială. 
 
Identificarea riscurilor: 
Riscuri:  dificultăţi de integrare în grupuri, organizaţii, in colectivităţi formate din persoane cu familie sau în familie. 
Acțiuni corective: sprijin psihologic. 
Acțiuni preventive: menținerea relațiilor de comunicare cu colegii și cu personalul serviciului rezidenţial. 

 

Anexa nr. 4 
 
 

Procedura privind identificarea,semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare sau orice 
altă formă de violenţă asupra copiilor în serviciul rezidenţial 

 
 
Obiectiv: Asigurarea condiţiilor de siguranţă şi bunăstare, soluţionarea promptă a oricărei suspiciuni sau acuzaţii privind 

comiterea unei situaţii de violenţă (abuz, neglijare, exploatare).  
Resurse: 
Resurse materiale: furnituri birou, hârtie xerox, calculatoare, imprimante, xerox, materiale didactice, alte consumabile. 
Resurse umane: echipa pluridisciplinară, manageri de caz, personal serviciul rezidenţial. 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei. 
Indicatori:  
4) Numărul de sesizări efectuate de copil, familie sau reprezentanții legali ai acestora privind suspiciuni sau situații 

evidente de abuz asupra copiilor în serviciul rezidenţial; 
5) Numărul de situații de abuz, neglijare și exploatare a copilului petrecute în interiorul serviciului rezidenţial, din 

care numărul cazurilor în care sunt implicați membri ai personalului; 
6) Numărul anual de situații care au necesitat anunțarea salvării și intervenția medicală, precum și intervenția 

organelor de cercetare penală. 
 
Art.1 Copiii sunt încurajați şi sprijiniți să sesizeze orice formă de abuz, din partea personalului, a altor copii din serviciul 

rezidenţial sau a unor persoane din afara acestora.  
Art.2 Se organizează sesiuni de informare și consiliere a copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, exploatare sau 

orice altă formă de violență, tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora. 
Art.3 De asemenea, se organizează sesiuni de instruire a personalului privind cunoașterea și prevenirea formelor de 

neglijare și abuz a copiilor. 
Art.4 Se ține evidența tuturor cazurilor de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare (inclusiv exploatare 

sexuală sau prin muncă), tratament inuman sau degradant în registrul de evidență a cazurilor de abuz și neglijare. 
Art.5 (1) Personalul care are suspiciunea sau identifică situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, în cadrul sau 

în afara serviciului rezidenţial, are obligația de a le semnala la Serviciul evaluare iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, 
trafic, migraţie, repatrieri şi de a înștiința șeful serviciului rezidenţial, conform legislației în vigoare, precum şi de a le înregistra, 
conform prevederilor standardelor minime obligatorii.  

(2) Personalul desemnat de către șeful serviciului rezidenţial poate participa la evaluarea inițiala a situației de abuz, 
neglijare şi exploatare a copilului care a fost semnalată şi rezultatele acesteia se consemnează în fişa de semnalare obligatorie şi 
evaluare inițială a situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului.  

(3) Fișa este transmisă la serviciul de specialitate în termen de maxim 48 de ore de la data evaluării inițiale.  
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(4)  În situația în care șeful serviciului rezidenţial nu semnalează aceste situaţii la Serviciul evaluare iniţială şi intervenţie 
în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri, personalul care a înștiințat are obligația efectuării acestei semnalări. 

(5) Dacă este necesar, personalul de serviciu solicită la 112 prezenţa unei ambulanţe în vederea evaluării copilului şi 
eventual spitalizării dacă situaţia o impune. 

(6) Şeful Serviciului rezidenţialsesizează Poliţia/comisia de disciplină, după caz.  
Art.6 În serviciul rezidenţial este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor, aceste fapte fiind pedepsite 

conform legii.   
Art.7 (1) Serviciul rezidenţial  asigură sprijin psihologic şi consiliere copiilor care au fost intimidați sau discriminați.  
(2) În situația copiilor abuzați, neglijați sau exploatați, se asigură accesul acestora la serviciile stabilite Serviciul evaluare 

iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri.  
(3) Orice caz de abuz sesizat este adus la cunoştinţa DGASPC Galaţi, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia. 
 
Identificarea riscurilor: 
Riscuri : oferirea de date eronate în situaţiile de abuz.  
Acțiuni preventive : efectuarea de către întregul personal a unor cursuri de formare privind problematica protejării 

copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării.   

 

Anexa nr. 5 
 

Procedura privind controlul comportamentului copiilor în serviciul rezidenţial 
 

 
Obiective: Controlul pozitiv al comportamentului copiilor, încurajarea conduitelor acceptabile ale copiilor și 

sancționarea educativă, constructivă a comportamentelor inacceptabile ale acestora. 
Resurse  
Resurse materiale: furnituri birou, hârtie xerox, calculatoare, imprimante , xerox, materiale didactice, alte consumabile 
Resurse umane: echipa pluridisciplinară, manageri de caz, personal serviciu rezidenţial. 
Resurse financiare : prevederi bugetare ale bugetului instituţiei 
Indicatori: 1) Numărul de  sancţiuni disciplinare 
                    2) Numărul de recompense   
                    3) Registru pentru măsuri restrictive 
 
Art.1 (1) Copiii sunt încurajați și sprijiniți să-și formeze o conduită socială  acceptabilă  şi atunci când  au un 

comportament  inacceptabil, sunt tratați de personal în mod constructiv, fără excese sau subiectivism.  
(2) Controlul comportamentului presupune stabilirea de reguli, limite şi consecinţe ale încălcării acestora.  
(3) Modalităţi de sprijinire a copilului în procesul de construire a autonomiei morale: 
d) Normele se stabilesc pe baze raţionale şi în majoritatea situaţiilor acestea se stabilesc cu participarea copiilor; 
e) În momentul în care sunt impuse, normele se explică, deoarece adeseori înţelegerea acestora este dificilă pentru 

copil, explicaţia având valoarea adăugată de control al comportamentului din partea personalului; 
f) Copiii au dreptul de a discuta regula şi raţiunile pe care se bazează aceasta. 
(4) Comportament pozitiv poate fi întărit cu: 
a) Laudă – copilul să fie apreciat şi să-i fie valorizate eforturile de către personal;Aceasta dovedeşte faptul că îi este 

recunoscut un rezultat bun obţinut sau un comportament pozitiv, şi de asemenea că îi este apreciată persoana sau eforturile pe 
care le face. Copiii au nevoie să le fie lăudate acţiunile, rezultatele, atât cele care ţin de viaţa de zi cu zi  cât şi cele care ţin de 
activităţile lor specifice, şcolare. 

b) Recompense – Personalul din centru trebuie să se concentreze asupra răsplătirii copilului atunci când are un 
comportament pozitiv. Răsplata poate consta, în funcţie de vârsta copilului, în diverse acţiuni sau recompense simbolice, care 
sunt însă foarte apreciate. Aceste recompense trebuie folosite cu discernământ, astfel încât să nu devină o rutină şi să îşi piardă 
sensul. 

c) Disciplinarea activă – Copilul trebuie să înţeleagă şi să accepte regulile şi limitele stabilite împreună cu instructorul 
de educaţie, iar dacă are un comportament nepotrivit, trebuie sa i se spună exact ce anume a greşit. 

Art.2 (1) Tipurile  de comportament care necesită aplicarea de măsuri disciplinare sunt cele care reprezintă încalcări ale 
normelor de conduită prevăzute la procedura  privind calitatea relației personal –copil. 

(2) Dintre acestea, menționam  în mod  expres: 
a)absențele nemotivate și refuzul de a merge la scoală; 
b)injurii aduse personalului și celorlalți copii; 
c)distrugerea sau vinderea bunurilor personale și colective; 
d)abuz asupra celorlalți copiii/tineri sau a personalului; 
e)fumatul, consumul de băuturi alcoolice și stupefiante; 
Art.3 (1) Personalul este pregătit şi aplică procedurile privitoare la formarea şi controlul comportamentului copiilor în 

concordanță cu particularitățile de vârstă şi cu nevoile individuale ale copiilor.  
(2) Se interzic măsurile disciplinare excesive sau iraționale. 
(3) Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru oprirea comportamentelor deviante.                         
Art.4 Sancțiuni permise si interzise:   
(1) În cazul  în care, în urma evaluarii situației, se impune  aplicarea de sancțiuni disciplinare, acestea  vor fi decise și 

aplicate de persoana de referința și șeful serviciului rezidenţial. 
(2) Sancțiunile sunt aplicate doar pentru oprirea comportamentelor deviante.  
(3) Sancțiunile și urmările nerespectării normelor de conduită sunt: 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 22 din octombrie 2022 

k) mustrarea individuală, supravegherea suplimentară, scurtarea timpului  liber, necuprinderea  în loturile  pentru 
excursii, tabere  sau alte  activitați  extrașcolare; 

l) indicarea unei sarcini suplimentare sau a unei sarcini care nu-i face placere.Acest tip de sancţiune este potrivită 
în special copiilor mai mari, după ce se asigura înţelegerea de către acesta care este comportamentul dezaprobat. 

m) copilul poate fi trimis într-o încapere separată pentru a reflecta la faptele sale. Uşa încăperii nu poate fi închisă, 
personalul va monitoriza şi va însoţi copilul pe durata separării.  

n) limitarea uzului aparaturii audio (în cazul în care nu s-a respectat regula privind volumul permis pentru audițiile 
muzicale); 

o) limitarea accesului la internet; 
p) limitarea accesului la tv;  
q) păstrarea de către personalul serviciului rezidenţiala obiectelor vătămătoare găsite asupra beneficiarilor; 
r) interzicerea accesului în serviciul rezidenţial cu bunuri materiale a căror proveniență nu o pot justifica;  
s) imobilizarea/izolarea acestuia, ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane 

ori a unor distrugeri importante de bunuri materiale, sau pentru oprirea altor comportamente deviante; Dacă este necesar, 
personalul de serviciu solicită la 112 prezenţa unei ambulanţe în vederea evaluării copilului şi eventual spitalizării dacă situaţia 
o impune. 

t) neînvoirea în oraş (între 1 și 7 zile ); 
Art. 5 (1) Șeful serviciului rezidenţialva ține evidența sancțiunilor și a măsurilor restrictive aplicate într-un registru 

special. Verifică cu regularitate - cel puțin o dată pe lună, evidențele cazurilor de sancţionare pentru a controla şi sancționa 
corespunzător personalul (atunci când e cazul) şi pentru a identifica factorii de risc ai producerii incidentelor.   

(2) Nu sunt acceptate sancțiunile excesive sau iraționale.  
Art. 6 Sunt interzise, în mod expres: 
h) pedeapsa corporală;  
i) lipsirea de hrană, apă, somn;  
j) examinarea intima a copilului, daca nu are o rațiune  medicală și nu este efectuată de personalul medical; 
k) privarea  de medicație sau tratament medical; 
l) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup; 
m) implicarea unui copil în pedepsirea altuia; 
n) restricționarea contactului cu familia, daca nu există  o hotărâre legală în acest  sens.            
ART.7 Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o Fișă specială de evidență a 

comportamentelor deviante în care se precizează: numele copilului, data, ora și locul incidentului; măsurile luate, numele 
membrilor personalului care au acționat, numele altor persoane, persoane martore la incident, inclusiv copii, eventualele 
consecințe ale măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările de maxim 24 de ore. 

Art.8 (1) Șeful serviciului rezidenţialeste informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și în funcție de 
particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament deviant, factori de risc,etc) și va decide modalitatea 
de intervenție și monitorizarea ulterioară, precum și persoana responsabilă. 

(2) Copilul va fi examinat  de medicul de familie în termen de 24 de ore de la aplicarea măsurii restrictive 
(imobilizare/izolare) în cazul în care nu a fost spitalizat. 

 
Identificarea riscurilor: 
Riscuri: utilizarea de  măsuri restrictive excesive 
Actiuni preventive: instruirea personalului. 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 322 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 
„Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11.735/18.10.2022 

 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul 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 adresele nr. 57575/05.10.2022 şi 58296/17.10.2022 ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11735/05.10.2022, respectiv 11735/1/17.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 17/03.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile 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, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
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În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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 dizabilități 
„Luceafărul” din cadrul 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.147/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru  persoane adulte cu 
dizabilități „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 
Art.3. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă, 

gestiuni, licenţiere se stabileşte un termen de minim 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, care răspunde 

de punerea în aplicare. 
 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
 
 

Anexă 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare  
a Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități "Luceafărul” 

 
 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social Centrul de zi pentru 

persoane adulte cu dizabilități "Luceafărul", 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. 

ART.2 Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “Luceafărul", cod serviciu social 8899 CZ-D-
I este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, acreditat conform 
Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 și are sediul în mun. Galaţi,  str. Constantin Levaditti nr. 3, bl. Roza 
1, ap.20, judeţul Galaţi, iar capacitatea este de maxim16 beneficiari/zi. 

ART.3 Scopul serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Luceafărul” este de a realiza 
activități adecvate nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu dizabilități care să le asigure valorificarea potențialului personal 
și prevenirea instituționalizării. 

ART.4 (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati "Luceafărul" funcţionează cu respectarea 
prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: 

a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
c) 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 ; 
d) Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile 

sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
e) Hotărârea Guvernului nr 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale ;  
f) 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 ; 
g) alte acte normative aplicabile. 
(2) Standard minim de calitatea aplicabil: Anexa 6 - standarde specifice minime de calitate pentru servicii sociale 

organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilităţi din Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 
calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

(3) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi "Luceafărul" este înfiinţat prin Hotărâre a 
Consiliului Judeţean şi funcţionează în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

ART.5 (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități "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 
dizabilități "Luceafărul" sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
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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 legali 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 dizabilități “Luceafărul" 

sunt persoane adulte  încadrate în orice grad de handicap aflate în risc de excluziune socială cu domiciliu stabil în județul Galaţi; 
(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
În vederea furnizării serviciilor, solicitanţii vor întocmi un dosar de asistare alcătuit din următoarele documente:  
a) Cerere de admitere în serviciu;  
b) Copie după CI/BI beneficiar și stare civilă, după caz; 
c) Copie după CI/BI reprezentant legal dacă este cazul; 
d) Copie după documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS; 
e) Documente medicale edificatoare referitoare la starea de sănătate (aviz epidemiologic); 
f) Raportul de anchetă socială.  
g) Copie după documentul din care să rezulte  calitatea de reprezent legal al persoanei care îl reprezintă / asistă; 
(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului de furnizare servicii, beneficiarul/după caz, reprezentantul sau 

legal primeşte toate informaţiile referitoare la modul de organizare și funcționare a centrului, serviciile oferite, drepturile și 
obligațiile beneficiarilor, acest lucru fiind consemnat în 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 Raportul de anchetă socială, Raport de psihodiagnostic şi evaluare 
clinică, Fișa de evaluare. 

(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 
6 luni sau în caz de deces) să poată fi incluse în activităţi.  

(6) În cazul în care nevoile beneficiarilor nu sunt acoperite de către resursele sau serviciile oferite de centru, persoanele 
sunt referite altor entităţi publice sau private. 

(7) In cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte condiţiile necesare i se comunică  prin 
adresă 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 dispoziției, între centrul de zi şi beneficiar/reprezentant legal se încheie un contract de servicii sociale 
conform legislaţiei în vigoare. 

(9) Centrul păstrează dosarele personale ale beneficiarilor în condiții de siguranță și confidențialitate. Beneficiarul sau 
reprezentantul său legal poate consulta dosarul personal la solicitare. 

(10) Consilierea psihologică se face la solicitarea beneficiarului prin intemediul unei cereri şi se completează Fişa de 
consiliere psihologică.   

(11) Perioada de acordare a serviciilor sociale este de 12 luni cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional. 
(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 dizabilități 

“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; 
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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 dizabilități 

“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 dizabilități “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 desfășurării de programe și acțiuni comune; 
3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în obţinerea autorizaţiilor de funcţionare a centrului. 
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 a potențialilor beneficiari/reprezentanților legali/mebrilor lor de 

familie, pentru a cunoaște locul de desfășurare a activităților/serviciilor oferite, în baza unui program de vizită pentru public;  
3. promovarea activităților cultural- educative şi de socializare în mass media; 
4. 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 următoarelor activităţi: 

1.de abilitare, reabilitare ca : artterapie, stimulare psiho-senzorială și terapie ocupațională; 
2.de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independenta. Acestea constau în aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca 

beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile: cognitive, deprinderile zilnice de organizare și planificare a programului zilnic, 
comunicare prin mesaje verbale, neverbale, deprinderile de autonomie personală/ autoîngrijire, autogospodărire; 

3. de integrare și participare socială și civică cum ar fi: cunoașterea mediului social, stimulare/învățarea unui 
comportament adecvat situațiilor sociale, participarea la acțiuni de recreere și petrecerea timpului liber, vizite,excursii, 
sărbătorirea zilelor de naștere; 

4. colaborare cu diferite organizații neguvernamentale, sanitare, de cult, de educație în scopul diversificării serviciilor 
oferite și soluționarea unor probleme ale asistaților centrului de zi.  

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. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor prin completarea unui chestionar, monitorizarea rezultatelor. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor 

activităţi: 
1. elaborarea unui plan de amenajare și adaptare a mediului ambient disponibil la sediul centrului; 
2. administrarea și conducerea centrului asigurată de şeful de centru ; 
3. întocmirea unui plan anual de instruire internă și propunerea unor cursuri pentru personalul centrului;  
4. evaluarea activității centrului pentru măsurarea eficienţei administrării resurselor umane, financiare, materiale, 

precum şi eficacitatea performanței activității; 
5. promovarea relațiilor de colaborare cu serviciile sociale din comunitate.  
f) Centrul colaborează cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în scopul 

diversificării serviciilor oferite, desfășurării de programe și acțiuni comune care să contribuie la creșterea calității 
serviciilor sociale 

ART.8 (1) Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități “Luceafărul" are structura 
organizatorică,numărul de posturi şi cateogriile de personal aprobate prin organigramă şi stat de funcţii , din care: 

a) personal de conducere: 1 şef de centru; 
b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă: 2 asistenţi sociali, 1 lucrător social şi 1 psiholog în regim de colaborare; 
(2) In cadrul Serviciului social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități "Luceafărul" pot activa colaboratori şi 

voluntari, după caz. 
ART.9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de 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; 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 22 din octombrie 2022 

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. 

(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 format din: 
a) asistent social; 
b) lucrator social; 
c) psiholog 
(2)  Atribuţiile personalului de specialitate  sunt următoarele:  
A.Atribuţii  asistent social: 
a) cunoaște  și aplică prevederile legislației în vigoare cu privire la persoanele adulte cu dizabilităţi; 
b) asigură informarea în problematica de asistenţă socială pentru persoanele care se adresează centrului, îndrumă 

beneficiarul către alte instituţii în funcţie de solicitarea acestuia;  
c) efectuează evaluarea inţială a beneficiarului, identifică nevoile individuale ale beneficiarilor; 
d) completează dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele specifice de calitate pentru centrele de zi 

aprobate prin Ordinul nr. 82/2019; 
e) acordă beneficiarului asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la liberă exprimare a opiniei; 
f) colaborează cu psihologul pentru elaborarea Planului Individual de Intervenție; 
g) efectuează anchete sociale la domiciliul persoanelor adulte nedeplasabile care solicită serviciile centrului; 
h) desfășoară activități de promovare  a centrului în comunitate; 
i) utilizează calculatorul pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor; 
j) înregistrează, monitorizează şi gestionează corespondenţa internă şi externă a  centrului; 
k) cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituţiei, ROF,Codul etic şi 

procedurile de lucru specifice; 
l) îndeplineşte şi alte dispoziţii stabilite de către şeful de centru. 
m)  respectă normele de tehnica securității muncii – conform legii 319/ 2006 (art 22, 23): 
1. îşi desfăşoara activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din 

partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi 
alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă, având următoarele obligaţii: 

2.  să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport si alte 
mijloace de producţie; 

3. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună 
la locul destinat pentru păstrare; 

4. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor 
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste 
dispozitive; 

5.  să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive 
întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecţie; 

6.  să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoana; 

7.  să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibilă 
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor; 
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8.  să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul sau de activitate; 

9.  să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 
de aplicare a acestora; 

10.  să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
B. Atribuţii lucrător social:  
a) Elaborează împreună cu echipa planul personal: 
1. Ajută persoana cu dizabilități să completeze cererea de admitere în centru, solicită actele necesare  întocmirii 

dosarului personal, întocmește raportul de anchetă socială și propune admiterea/menținerea în centru; 
2. participă împreună cu personalul de specialitate  la evaluarea beneficiarilor și întocmirea planurilor pesonale, 

completează în fișa beneficiarului după fiecare intervenție; 
3. participă alături de echipa la întâlnirile organizate cu scopul monitorizării lunare.  
b) Organizează și planifică activitatea specifică: 
1. planifică lunar/ saptămânal activitățile cu beneficiarii; 
2. informează beneficiarii/reprezentanții legali cu privire la activitățile desfășurate; 
3. organizează activităţi de grup și individuale, în funcţie de preferinţele personale ale beneficiarilor, stimulând 

libera exprimare a opiniei, contribuind la educarea spiritului de echipă, la promovarea întrajutorării a comunicării între beneficiari;   
4. organizează şi animă activităţile de timp liber: sportive, culturale, turistice, jocuri; 
5. pregăteşte împreună cu beneficiarii lucrări pentru expozițiile tematice organizate cu ocazia sărbătorilor 

religioase, naţionale și a Zilei internaționale a persoanei cu dizabilități; 
6. colaborează cu părinții,asistenții personali ai beneficiarilor, cu membrii echipei și cu specialiștii din alte 

departamente/ instituții, urmărind aplicarea obiectivelor din planul personal; 
7. utilizează calculatorul pentru tehnoredactarea computerizată a documentelor; 
8. respectă demnitatea persoanei cu dizabilităţi şi foloseşte formula de adresare preferată de acesta;  
9. cunoaşte particularităţile de vârstă, de dizabilitate, diferenţele individuale de conduită şi istoricul beneficiarilor 

de care răspunde astfel încât să poată stabili o comunicare şi o relaţionare adecvată cu aceștia. 
c) Cunoaşte regulamentele / procedurile de lucru: 
1. cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: regulamentul de organizare şi 

funcţionare a centrului, manualul cu procedurile de lucru operaționale și specifice, Codul etic;  
2. păstrează confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor de serviciu;  
d) Respectă normele de tehnica securității muncii – conform legii 319/ 2006 (art 22,23): 
1. îşi desfăşoara activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din 

partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi 
alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă, având următoarele obligaţii: 

2. să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport si alte 
mijloace de producţie: 

3.  să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună 
la locul destinat pentru păstrare; 

4.  să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor 
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste 
dispozitive; 

5.  să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive 
întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecţie; 

6.  să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoana; 

7.  să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila 
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor; 

8.  să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului să se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul sau de activitate; 

9.  să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 
de aplicare a acestora; 

C. Atribuţii psiholog 
a) cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C.;  

Normele Interne de Organizare şi Funcţionare,  Metodologia de Organizare şi Funcţionare a serviciului social/compartimentului/ 
serviciului / biroului; 

b) aplică și respectă procedura elaborată pentru activitatea psihologilor din DGASPC, cât și a serviciilor sociale 
unde își desfășoară activitatea; 

c) cunoaşte baza teoretică şi etica profesională în psihologie clinică; 
d) respecta Codul etic şi deontologic al psihologului; 
e) cunoaşte şi respectă prevederile legale cu privire la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică; 
f) efectuează activităţi de psihodiagnostic şi evaluare clinică pentru toate categoriile de beneficiari aflate în 

evidența instituției; 
g) initiază şi efectuează activităţii de intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică; 
h) identifica problemele psihologice, emoţionale/comportamentale stabilind diagnostice pe baza informaţiilor 

obţinute din interviul clinic, observaţia, anamneză și  teste psihologice; 
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i) cunoaşte particularităţile de vârstă şi diferenţele individuale de conduită ale beneficiarilor stabilind o relaţie 
sănătoasă, bazată pe sinceritate şi respect reciproc; 

j) evaluează iniţial cazul în scopul stabilirii dezvoltării socio-psiho-emoționale a beneficiarului în plan emoţional, 
afectiv, la nivelul limbajului, atașamentului, relațiilor interpersonale, existența tulburărilor psihice, de personalitate, de conduită, 
psihotraumatică, etc. 

k) realizează evaluarea psihologică a beneficiarului aflat în situaţie de risc / nevoi în scopul     identificării soluţiilor 
optime de rezolvare a problemelor cu care se confruntă; 

l) asigură consilierea individuală și de grup a beneficiarilor, familiilor și altor persoane,  implicate legal în 
cazuistică, oferindu-le acestora suportul informaţional, instrumental și emotional de care aceștia au nevoie; 

m)  stabilește obiectivele din punct de vedere psihologic și întocmeste Planul Individualizat de Consiliere 
Psihologică pentru fiecare beneficiar; 

n) colaborează cu  echipa pluridisciplinara / manager caz  / asistent social, la evaluarea inițială și la realizarea, 
implementarea și monitorizarea planurilor; 

o) stabileste locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de desfăşurare a acestora, 
conform standardelor  de evaluare şi consiliere psihologică; 

p) întocmește documentaţia necesară evaluării / consilierii psihologice a beneficiarilor şi transmite documentele 
managerului de caz / responsabililului de caz  în timp util; 

q) face recomandări obiective cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor beneficiarului (educative, de 
socializare, dezvoltare personală şi optimizare a dezvoltării generale, etc.); 

r) desfaşoară activităţi ocupaţionale, de învăţare a unor conduite specifice autonomiei, socializare, integrare socio-
profesională, etc. în funcţie de nevoile specifice ale beneficiarului; 

s) identifica împreună cu persoanele de referință a beneficiarilor strategii de intervenţie individualizate în vederea  
atingerii obiectivelor stabilite în cadrul planurilor individuale de intervenţie; 

t) analizează diversele sesizări primite şi face propuneri pentru rezolvarea cazurilor în conformitate cu prevederile 
legale, comunicând în termenul prevăzut de lege răspunsurile; 

u) respectă confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; 

v) solicită / recomandă, evaluarea medicală de specialitate ( neuropsihiatrică ) în cazul beneficiarilor pentru care a 
identificat necesitatea acestui tip de intervenție; 

w) însoțește managerul de caz/ asistentul social la domiciliul beneficiarilor/familiilor/altor persoane implicate în 
caz sau asistă la întrevederile organizate în cadrul instituției în scopul observării și analizării unor problem specifice; 

x) colaborează cu alte instituţii şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în evidenţă; 
y) participă la campanii de informare, sensibilizarea opiniei publice pe probleme legate de promovarea și 

respectarea drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități, prevenirea abandonului școlar, abuzului, etc. 
z) îndeplineşte şi alte atribuţii în limitele competențelor ce-i revin și în concordanță cu specificul profesiei, 

solicitate de către conducerea instituției; 
aa) atribuţii  in domeniul sanătăţii şi securităţii în muncă, conform prevederilor Legii nr. 319/2006: 
1. îşi desfăşoară activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea 

angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte 
persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă, având următoarele obligaţii: 

2. să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de 
producţie: 

3. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul 
destinat pentru păstrare; 

4. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrara a dispozitivelor de 
securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste 
dispozitive; 

5. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de munca despre care au motive 
întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protecţie; 

6. să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; 
7. să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea 

oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor; 

8. să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului 
să se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de 
activitate; 

9. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de 
aplicare a acestora; 

 ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul 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  judeţului; 
b) bugetul de stat; 
c) contribuţia 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. 323 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru integrarea                          
socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilităţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.213/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 58300/17.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12213/17.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 22/17.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile 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 art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională 
a persoanelor adulte cu dizabilităţi, capacitate max. 20 beneficiari / zi, fără personalitate juridică, cu sediul în mun. Galaţi,str. 
Brăilei,nr. 138B, jud. Galaţi.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 324 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi  pentru integrarea socio-profesională a 
persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.215/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 58302/17.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12215/17.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 23/17.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile 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; 
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Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 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  integrarea socio-profesională a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 

 

 

Anexă 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru integrarea  
socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități  

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social “Centrul de zi 

pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități”, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu 
respectarea standardelor specifice 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. 

ART.2 Serviciul social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități", 
cod serviciu social 8899 CZ-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi şi are  sediul în str. Brăilei, nr.138B, Galaţi iar  capacitatea este de max. 20 beneficiari/zi. 

ART.3 Scopul serviciului social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 
dizabilități” este integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități provenite atât din mediul instituţional, cât şi 
din familie. 

ART.4 (1) Serviciul social ”Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități" 
funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de: 

a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
c) 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 ; 
d) Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate pentru servicii sociale 

organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități; 
e) Hotărârea Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale; 
f) 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 specific minim de calitate aplicabil: Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de 

calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi-anexa 6; 
(3) Serviciul social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități" este 

înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 

ART.5 (1) Serviciul social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități" 
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 integrarea socio-
profesională a persoanelor adulte cu dizabilități" sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) intervenţie integrată; 
c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
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e) promovarea comportamentului civic si asumarea responsabilitatii sociale de către toţi   actorii sociali, in vederea 
prevenirii situaţiilor de risc; 

f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 
g) 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; 

h) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea 
situaţiilor de dificultate; 

i) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare şi asigurarea confidenţialităţii şi a eticii 
profesionale; 

j) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor de întreţinere; 

k) 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; 

l) promovarea relaţiilor de colaborare a centrului cu serviciul public de asistenţă socială, precum şi cu toţi actorii sociali. 
ART.6  (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate de "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a 

persoanelor adulte cu dizabilități" sunt persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: 
a) au împlinit vârsta de 18 ani; 
b) au domiciliul în județul Galați; 
c)persoane adulte cu dizabilități provenite atât din mediul instituţional, cât şi din familie; 
d) sunt apte pentru inserţia profesională. 
(2) Conditii de accesare a serviciilor: Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de Centrul de zi pentru integrarea 

socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități, acestea trebuie să depună la dosarul personal următoarele acte: 
a) copie  după cartea de identitate şi certificat de naştere; 
b) copie după documentul care atestă încadrare în grad de handicap; 
c) copie după acte de studii (adeverinţa de absolvire a studiilor  sau diploma de absolvire, certificat de calificare 

profesională); 
d) copie după adeverinţa de vechime în muncă sau carnetul de muncă (dacă e cazul); 
e) adeverinţă de la medicul de medicina muncii  din care să rezulte că este apt de muncă sau apt de muncă cu 

restricţii (original). 
(3) Admiterea beneficiarilor se face în momentul completării dosarului personal cu toate actele necesare şi îndeplinirea 

condiţiilor enumerate la art.6 alin.(1), prin emiterea Dispoziției de admitere. 
(4) Beneficiarul va lua la cunoştinţă şi semna Contractul pentru acordare de servicii sociale pe o perioada de 12 luni.   
(5) Obiectul contractului îl constituie integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități. 
(6) Contractul se încheie pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea reînnoirii sale. 
(7) În cazul în care nu se reuşeşte integrarea socio-profesională a unui beneficiar în perioada celor 12 luni, la solicitarea 

acestuia se prelungeşte durata de acordare a serviciilor sociale  pe o perioada de maxim 12 luni. 
(3) Contractul poate fi suspendat pe o perioada determinată, de până la 3 luni, la cererea beneficiarului, cu acordul 

celeilalte părţi. 
(8) Condiţii de încetare a serviciilor sunt cuprinse în contractul de furnizare a serviciilor sociale.  Incetarea contractului 

se face în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b) la sfârşitul perioadei de monitorizare când integrarea socio-profesională se realizeaza  cu succes; 
c) când nu se mai încadrează în condiţiile de acceptare; 
d) retragere la cerere; 
e) nerespectarea obligatiilor prevăzute în contractul pentru acordare de servicii sociale; 
f) schimbarea stării psiho-fizice astfel încât nu mai poate desfăşura activităţi la locul de muncă şi în comunitate 

(boli, crize majore); 
g) pentru comportamente care sunt un pericol pentru beneficiar şi/sau personalul centrului de zi şi care prejudiciază 

sau deranjează grav activităţile desfăşurate în cadrul centrului de zi; 
h) decesul beneficiarului; 
i) refuzul beneficiarului de a declara statutul de persoana cu dizabilități la angajare; 
j) schimbarea domiciliului în afara oraşului Galaţi; 
k) refuzul neintemeiat al ofertei de serviciu; 
l) pierderea locului de muncă din vina beneficiarului; 
m)  la expirarea duratei de suspendare a  contractului, dacă beneficiarul nu solicită reluarea activităţii 
n) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale; 
o) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care 

este afectată acordarea serviciilor sociale către beneficiarul acestora; 
p) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea 

acestora către beneficiarul lor. 
(9) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a 

persoanelor adulte cu dizabilități"  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; 
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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) sa fie informaţi asupra situaţiilor de risc, precum şi asupra drepturilor sociale; 
g) de a fi trataţi şi de a avea acces la serviciile Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a   persoanelor adulte 

cu dizabilități, fără discriminare; 
h) de a fi sprijiniţi pentru a se integra în muncă 
(10) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a 

persoanelor adulte cu dizabilități" au următoarele obligaţii: 
a)  respectarea prevederilor Contractului pentru acordarea de servicii sociale; 
b) participarea la data şi ora stabilite la activităţile organizate sau propuse în cadrul centrului de zi in interesul 

beneficiarului; 
c) respectarea datei şi orei stabilite pentru întrevedere sau anunţarea în timp util a oricăror modificări care duc la  

nerespectarea acestei prevederi; 
d) prezentarea la data stabilită a actelor şi documentelor solicitate de către personalul centrului de zi ; 
e) informarea personalului centrului de zi asupra schimbărilor legate de situaţia profesională, de starea de sănătate, 

de datele de contact (domiciliu, număr de telefon, deplasarea  temporară în alta localitate), în momentul în care a intervenit 
modificarea; 

f) colaborarea permanentă cu personalul centrului de zi. 
g) respectarea prevederilor prezentului regulament. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor 

adulte cu dizabilități" sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale în comunitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. evaluarea iniţială; 
3. evaluarea psihologică; 
4. elaborarea planului personalizat, în conformitate cu nevoile beneficiarului; 
5. aplicarea planului personalizat; 
6. servicii de integrare socio-profesională, sprijinind persoanele cu dizabilități în vederea integrării într-un loc de muncă 

prin: 
- activități de abilitare/reabilitare;  
- activități de dezvoltare deprinderi de viață independentă; 
- activități de dezvoltare abilități lucrative; 
- identificare de locuri de muncă;  
- evaluarea locurilor de munca identificate; 
- stabilirea interviurilor la angajator; 
- însoţirea beneficiarilor la susţinerea interviului de angajare; 
- acompanierea beneficiarilor la locul de muncă; 
- monitorizarea activităţii şi integrării beneficiarilor la locul de muncă pentru  menţinerea locului de muncă. 
7. servicii de informare şi consiliere din diverse domenii de interes pentru persoanele cu dizabilități :  
- consiliere vocaţională;  
- informare şi orientare profesională; 
- informare și consiliere socială; 
- consiliere psihologică. 
b) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, 

violenţă, excluziune socială etc., prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei; 
2. promovarea participării sociale; 
3. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante,afișe, fluturași) 
4. concepere şi distribuire de materiale informative, vizând problematica integrării socio-profesionale a persoanelor cu 

dizabilități ; 
5. promovarea imaginii centrului în comunitate; 
6. elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) 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 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. participarea la organizarea de târguri de job-uri pentru persoane cu dizabilități în colaborare cu alte instituţii locale; 
2. însoţirea beneficiarilor la bursele locurilor de muncă; 
3. informarea angajatorilor cu privire la prevederile legislative în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilități ; 
4. dezvoltarea de parteneriate şi colaborarea cu instituţii ale administraţiei publice locale,  A.J.O.F.M., persoane fizice şi 

juridice, cu organizaţii neguvernamentale în vederea acordării de şanse egale pentru integrarea socio-profesională a persoanelor 
cu dizabilități ; 

5. sensibilizarea societăţii civile şi a agenţilor economici faţă de problematica încadrării în muncă a persoanelor cu 
dizabilități; 

6. organizarea de campanii de informare vizând problematica integrării socio-profesionale a persoanelor cu dizabilități; 
7. îndrumarea beneficiarului către alte instituţii în funcţie de solicitările acestuia;  
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
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1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. realizarea de statistici trimestriale şi semestriale a beneficiarilor centrului; 
4. realizarea instruirii periodice a personalului centrului. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
23. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 
24. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului; 
25. întocmirea pontajelor; 
26. întocmirea fişelor de post; 
27. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
28. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
29. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
30. organizarea ședințelor administrative; 
ART. 8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de 

personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de 
specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de 
funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 

(2)Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii, alţi 
colaboratori interni sau externi ori voluntari. 

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef centru, 
care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(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 centrului; 
g) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
h) 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; 
i) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare; 
j) 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; 
k) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din 

regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
l) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
m) alte atribuţii prevăzute în standardul specific 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 sau medicină, sau echivalentă,cu cel puțin 1 an vechime în servicii sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a sefului de centru se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1)  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă din Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a 

persoanelor adulte cu dizabilități: 
a) asistent social (263501); 
b) psiholog (263401) 
(2) Atribuţiile personalului de specialitate  sunt următoarele:  
A. Atribuţii  asistent social: 
a) Cunoaște  și aplică prevederile legislației în vigoare cu privire la persoanele adulte cu dizabilități; 
b) Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituţiei, ROF,Codul etic 

şi procedurile de lucru specifice; 
c) Asigură informarea în problematica de asistenţă socială pentru persoanele care se adresează centrului, îndrumă 

beneficiarul către alte instituţii în funcţie de solicitarea acestuia;  
d) Efectuează evaluarea inţială a beneficiarului, identifică nevoile individuale ale beneficiarilor; 
e) Completează dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele specifice de calitate pentru centrele de zi 

aprobate prin Ordinul nr. 82/2019 – Anexa 6; 
f) Acordă beneficiarului asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la liberă exprimare a opiniei; 
g) Colaborează cu echipa de implementare pentru elaborarea Planului Personalizat; 
h) Sprijină persoanele adulte cu dizabilități în vederea integrării într-un loc de muncă; 
i) Colaborează cu autoritați locale, A.J.O.F.M, agenți economici şi cu diverse O.N.G.-uri pentru (re)integrarea 

socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități; 
j) Desfașoară activități de informare şi sensibilizare a opiniei publice, angajatorilor privind problematica încadrării 

în muncă a persoanelor adulte cu dizabilități; 
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k) Participă la elaborarea şi distribuirea materialelor informative ale centrului; e utilizator de calculator;  
l) Participă la cursuri de perfecționare, seminarii, dezbateri cu acordul șefului ierarhic având ca tematică 

problematica beneficiarilor centrului; 
m) Întocmeşte referatele de necesitate ale centrului; 
n) Indeplinește si alte atribuții în limitele competențelor ce-i revin și în concordanță cu specificul profesiei solicitate 

de către conducerea instituției; 
o) Atribuţii  in domeniul sanatatii si securitatii in muncă, conform prevederilor Legii nr. 319/2006 
p)  Fiecare lucrător are obligația să cunoască şi să respecte normele privind S.S.M şi P.S.I;  
q) trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile 

primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau imbolnăvire profesională atât propria 
persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

r) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte 
mijloace de producţie; 

s) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună 
la locul destinat pentru păstrare; 

t)  să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor 
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste 
dispozitive; 

u) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 
întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

v) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoană; 

w)  să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibilă 
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor; 

x)  să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul său de activitate; 

y)  să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 
de aplicare a acestora; 

z)  să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
B. Atribuţii psiholog 
a) Cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C.;  

Normele Interne de Organizare şi Funcţionare,  Metodologia de Organizare şi Funcţionare a Centrului; 
b) Aplică și respectă procedura elaborată pentru activitatea psihologilor din DGASPC, cât și a serviciilor/centrelor 

unde își desfășoară activitatea; 
c) Cunoaște baza teoretică și a eticii profesionale în psihologie clinică; 
d) Respectă Codul etic şi deontologic al psihologului; 
e) Cunoaște si respectă prevederile legale cu privire la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică; 
f) Efectuează activitați de psihodiagnostic şi evaluare clinică pentru toate categoriile de beneficiarii aflate în 

evidența instituției; 
g) Inițiază şi efectuează activități de intervenție, asistenţă şi consultanță psihologică; 
h) Identifică problemele psihologice, emoționale/comportamentale stabilind diagnostice pe baza informațiilor 

obținute din interviul clinic, observația, anamneză și  teste psihologice; 
i) Cunoaşte particularităţile de vârstă şi diferenţele individuale de conduită ale beneficiarilor stabilind o relaţie 

sănătoasă, bazată pe sinceritate şi respect reciproc; 
j) Evaluează iniţial cazul în scopul stabilirii dezvoltării socio-psiho-emoționale a beneficiarului în plan emotional, 

afectiv, la nivelul limbajului, atașamentului, relațiilor interpersonale, existența tulburărilor psihice, de personalitate, de conduită, 
psihotraumatică, etc. 

k) Realizează evaluarea psihologică a beneficiarului aflat în situaţie de risc / nevoi în scopul identificarii soluţiilor 
optime de rezolvare a problemelor cu care se confruntă; 

l) Asigură consilierea individuală și de grup a beneficiarilor, familiilor și altor persoane,  implicate legal în 
cazuistică, oferindu-le acestora suportul informaţional, instrumental și emoţional de care aceștia au nevoie; 

m)  Stabilește obiectivele dpdv psihologic și întocmeste Planul Individualizat de Consiliere Psihologică pentru 
fiecare beneficiar; 

n) Colaborează cu  echipa pluridisciplinară / manager caz  / asistent social, la evaluarea inițială și la realizarea, 
implementarea și monitorizarea planurilor; 

o) Stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de desfăşurare a acestora, 
conform standardelor  de evaluare şi consiliere psihologică; 

p) Întocmește documentaţia necesară evaluarii / consilierii psihologice a beneficiarilor şi transmite documentele 
managerului de caz / responsabilului de caz  în timp util; 

q) Face recomandari obiective cu privire la organizarea şi desfăsurarea activităţilor beneficiarului (educative, de 
socializare, dezvoltare personală şi optimizare a dezvoltării generale, etc.); 

r) Desfăşoară activităţi de recuperare a limbajului, activităţi ocupaţionale, de învătare a unor conduite specifice 
autonomiei, socializare, integrare socio-profesională, etc. în funcţie de nevoile specifice ale beneficiarului; 

s) Identifică împreună cu persoanele de referință a beneficiarilor strategii de intervenţie individualizate în vederea  
atingerii obiectivelor stabilite în cadrul planurilor individuale de intervenţie; 

t) Analizează diversele sesizări primite şi face propuneri pentru rezolvarea cazurilor în conformitate cu prevederile 
legale, comunicând în termenul prevăzut de lege răspunsurile; 
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u) Respectă confidenţialitatea în legătura cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; 

v) Solicită / recomandă, evaluarea medicală de specialitate ( neuropsihiatrică ) în cazul beneficiarilor pentru care a 
identificat necesitatea acestui tip de intervenție; 

w) Însoțește managerul de caz/ asistentul social la domiciliul beneficiarilor/familiilor/altor persoane implicate în 
caz sau asistă la întrevederile organizate în cadrul instituției în scopul observării și analizării unor probleme specifice; 

x) Colaborează cu alte instituţii şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în evidență; 
y) Participă la campanii de informare, sensibilizarea opiniei publice pe probleme legate de promovarea și 

respectarea drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități, prevenirea abandonului școlar, abuzului, etc. 
z) Asigură asistarea minorilor care săvârşesc fapte penale, dar nu răspund penal, în conformitate cu Nota de serviciu 

nr. 03 / 07.01.2022; 
aa) Participă la cursuri de perfecționare, seminarii, dezbateri cu acordul șefului ierarhic având ca tematică 

problematica beneficiarilor instituției; 
bb) Indeplineste şi alte atribuţii în limitele competențelor ce-i revin și în concordanță cu specificul profesiei solicitate 

de către conducerea instituției;  
aa) Atribuţii  in domeniul sanatatii si securitatii in muncă, conform prevederilor Legii nr. 319/2006; 
bb) Fiecare lucrător are obligația să cunoască şi să respecte normele privind S.S.M şi P.S.I;  
cc) trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile 

primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau imbolnăvire profesională atât propria 
persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

dd) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte 
mijloace de producţie; 

ee) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună 
la locul destinat pentru păstrare; 

ff)  să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor 
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste 
dispozitive; 

gg) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 
întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

hh) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoană; 

ii)  să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibilă 
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor; 

jj)  să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul său de activitate; 

kk)  să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 
de aplicare a acestora; 

ll)  să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul 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 local al judeţului Galați; 
b) bugetul de stat; 
c) donații,sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tară și din străinătate; 
d) fonduri externe rambursabile și nerambursabile; 
e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

HOTĂRÂREA NR. 325 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru persoane cu handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru  persoane adulte cu dizabilităţi „Pentru 
voi” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12214/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 58301/17.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12214/17.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 24/17.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 
specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile 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 art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de zi pentru  persoane cu handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru  persoane adulte cu dizabilităţi „Pentru voi”, 
capacitate max. 25 beneficiari / zi, fără personalitate juridică, cu sediul în mun. Galaţi, str. Brăilei , nr.138B, jud. Galaţi.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 

răspunde de punerea în aplicare. 
 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 326 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 
„Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.216/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 58303/17.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12216/17.10.2022;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 25/17.10.2022; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile 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. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 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 dizabilități 
„Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
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Anexă 
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare  
a Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru voi” 

 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Serviciului social „Centrul de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru voi”, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor 
minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile 
oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului 
și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. 

ART.2 Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru voi”, cod serviciu social 8899 
CZ-D-I, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați şi are  sediul 
în str. Brăilei nr.138B, Galați iar capacitatea este de max. 25 beneficiari/zi. 

ART.3 Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru voi”, este de a preveni 
şi limita situaţiile de dificultate şi vulnerabilitate a persoanelor adulte cu dizabilități, ce pot duce la marginalizarea/excluderea 
socială sau instituționalizarea acestora, prin oferirea de servicii de consiliere socială, evaluare şi consiliere psihologică individuală 
sau de grup, activități de abilitare și reabilitare, activități  de integrare și participare socială și civică. 

ART.4 (1) Serviciul social ”Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru voi”, funcționează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de: 

a) Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și 

completările ulterioare; 
c)  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;  
d) Hotărârea Guvernului nr 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;  
e) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - 

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările și completările ulterioare; 
f) Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

g) Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările și completările ulterioare. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 6 – Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime 

de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
(3) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru voi” este înființat prin Hotărâre a 

Consiliului Județean și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilul Galați. 
ART.5 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități” Pentru voi” se organizează și 

funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile 
specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin 
lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și 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 dizabilități ”Pentru voi” 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/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Pentru 

voi”: 
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a) sunt persoane adulte cu dizabilităţi pentru care certificatele/deciziile de încadrare în grad de handicap sunt în termen 
de valabilitate;  

b) au domiciliul în județul Galați şi beneficiază de servicii de tip locuinţă protejată/se află în îngrijirea familiilor/trăiesc 
independent/în asistenţa asistentului personal sau asistentului personal profesionist; 

(2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele: 
a) Acte necesare: 
1. cerere admitere; 
2. copie  de pe actele de identitate şi stare civilă ale beneficiarului, după caz; 
3. copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz; 
4. copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS; 
5. copie de pe documentul din care rezultă calitatea de reprezentant legal/susținător legal/asistent personal,  după 

caz; 
6. copie documente medicale doveditoare ale bolii,respectiv a evoluției acesteia(internări în secții de specialitate, 

alte terapii urmate), după caz; 
7. ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit; 
8. raportul de anchetă socială; 
9. notă de informare privind colectarea datelor cu caracter personal; 
10. consimțământ al persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 
b) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului pentru acordare de servicii sociale, beneficiarul / după caz, 

reprezentantul legal/susținătorul legal primesc toate informaţiile referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, 
serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor; 

c) Admiterea se face în baza Dispoziţiei de admitere emisă de directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform procedurii de admitere ȋn centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi; 

d)  Furnizarea serviciilor sociale se realizează în baza Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat 
între furnizorul de servicii, reprezentat de directorul general al D.G.A.S.P.C. Galaţi şi beneficiar / reprezentant legal. 

(3) Condiții de încetare a serviciilor sunt:  
a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal, prin decizia unilaterală a acestuia; 
b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 
c) acordul părților privind încetarea contractului; 
d) scopul contractului a fost atins; 
e) admiterea beneficiarului  într-un centru rezidențial; 
f) ȋn caz de deces al beneficiarului; 
g) schimbarea domiciliului în afara judeţului Galaţi; 
h) când beneficiarul nu respectă obligațiile prevăzute în contractul pentru furnizarea de servicii sociale; 
i) forța majoră(cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a 

centrului, etc.) dacă este invocată; 
j) în cazul modificării parametrilor fizico-psiho-sociali ai beneficiarilor serviciilor, care împiedică atingerea 

obiectivelor stabilite. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități”Pentru 

voi” 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. 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru 

voi” 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 funcții ale serviciului social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru voi” 

sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară sau, după caz, cu reprezentantul 

legal al acestuia; 
2. organizează grupuri de sprijin pentru beneficiarii centrului și asigură consiliere psihologică în cadrul acestora prin 

terapii suportive și intervenții terapeutice specifice; 
3. consiliere psihologica a beneficiarilor; 
4.informare și consiliere sociala a beneficiarilor; 
5.abilitare și reabilitare în vederea dezvoltării autonomiei și potențialului funcțional; 
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6. integrare, participare socială și civică. 
b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice şi publicului larg despre domeniul 

său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități: 
1. informare cu privire la drepturile și obligațiile beneficiarilor prevăzute de actele normative în vigoare; 
2. realizarea materialelor de prezentare a centrului și asigurarea informării asupra conținutului acestuia; 
3. asigurarea accesului şi furnizarea de materiale informative potențialilor beneficiari;  
4. 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor beneficiarilor centrului; 
2. campanii de promovare a serviciilor sociale ale centrului în comunitate şi în rândul partenerilor publici; 
3. distribuire materiale informative (pliante,flyer, poster, etc.); 
d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
3. elaborarea și aplicarea unui chestionar de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități: 
1. susținerea unor sesiuni planificate pentru instruirea personalului în domeniul protecției sociale a persoanelor cu 

dizabilități; 
2. identificarea oportunităților de perfecționare a personalului în vederea creșterii competenței; 
3. promovarea unui plan propriu de dezvoltare. 
ART.8 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități ”Pentru Voi”  funcționează cu o 

structura de personal după cum urmează: 
a) personal de conducere; 
b) personal de specialitate și auxiliar ; 
c) alți colaboratori interni sau externi ori voluntari. 
ART. 9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de șeful 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 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 de studii universitare absolvite cu diplomă 

de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, 
asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de 
licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de 
minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii. 
ART.10 (1)Personalul  de specialitate este format din: 
a) asistent social (263501); 
b) psiholog (263411); 
(2) Atribuţiile personalului de specialitate  sunt următoarele:  
A. Atribuţii asistent social: 
a) Cunoaște  și aplică prevederile legislației în vigoare cu privire la persoanele adulte cu dizabilități; 
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b) Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituţiei, ROF,Codul etic 
şi procedurile de lucru specifice; 

c) Asigură informarea în problematica de asistenţă socială pentru persoanele care se adresează centrului, îndrumă 
beneficiarul către alte instituţii în funcţie de solicitarea acestuia;  

d) Efectuează evaluarea iniţială a beneficiarului, identifică nevoile individuale ale beneficiarilor; 
e) Completează dosarele beneficiarilor în conformitate cu standardele specifice de calitate pentru centrele de zi 

aprobate prin Ordinul nr. 82/2019 – Anexa 6; 
f) Acordă beneficiarului asistență și sprijin în exercitarea dreptului său la liberă exprimare a opiniei; 
g) Colaborează cu psihologul și alţi specialişti pentru elaborarea Planului Personalizat; 
h) Desfășoară activități de promovare  a centrului în comunitate; 
i) Utilizează cu responsabilitate sistemele de calcul; 
j) Este responsabil cu arhivarea documentelor, conform instrucţiunilor  de lucru - “Arhivarea documentelor” 

cod:IL-4.2.4-01; 
k) Întocmeşte trimestrial sau la cerere situaţii statistice privind beneficiarii centrului la solicitarea Direcției pentru 

Protecția Persoanelor cu Dizabilități sau alte servicii din cadrul DGASPC; 
l) Înregistrează, monitorizează şi gestionează corespondenţa internă şi externă a  centrului ; 
m)  Participă la cursuri de perfecționare, seminarii, dezbateri cu acordul șefului ierarhic având ca tematică 

problematica beneficiarilor centrului; 
n) Întocmeşte referatele de necesitate ale centrului; 
o) îndeplinește si alte atribuții în limitele competențelor ce-i revin și în concordanță cu specificul profesiei solicitate 

de către conducerea instituției;  
p) Atribuţii  in domeniul sănătății și securității in muncă, conform prevederilor Legii nr. 319/2006 
q)  Fiecare lucrător are obligația să cunoască şi să respecte normele privind S.S.M şi P.S.I;  
r) trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile 

primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 
persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

s) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte 
mijloace de producţie; 

t) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună 
la locul destinat pentru păstrare; 

u)  să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor 
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste 
dispozitive; 

v) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 
întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

w) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoană; 

x)  să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibilă 
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor; 

y)  să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul său de activitate; 

z)  să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 
de aplicare a acestora; 

aa)  să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
 

B. Atribuţii psiholog 
a) Cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern al D.G.A.S.P.C.;  

Normele Interne de Organizare şi Funcţionare,  Metodologia de Organizare şi Funcţionare a Centrului; 
b) Aplică și respectă procedura elaborată pentru activitatea psihologilor din DGASPC, cât și a serviciilor/centrelor 

unde își desfășoară activitatea; 
c) Cunoaşte baza teoretică şi etica profesională în psihologie clinică; 
d) Respecta Codul etic şi deontologic al psihologului; 
e) Cunoaşte şi respectă prevederile legale cu privire la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică; 
f) Efectuează activităţi de psihodiagnostic şi evaluare clinică pentru toate categoriile de beneficiarii aflate în 

evidența instituției; 
g) Iniţiază şi efectuează activităţi de intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică; 
h) Identifică problemele psihologice, emoţionale/comportamentale stabilind diagnostice pe baza informaţiilor 

obţinute din interviul clinic, observaţia, anamneză și  teste psihologice; 
i) Cunoaşte particularităţile de vârstă şi diferenţele individuale de conduită ale beneficiarilor stabilind o relaţie 

sănătoasă, bazată pe sinceritate şi respect reciproc; 
j) Evaluează iniţial cazul în scopul stabilirii dezvoltării socio-psiho-emoționale a beneficiarului în plan emoţional, 

afectiv, la nivelul limbajului, atașamentului, relațiilor interpersonale, existența tulburărilor psihice, de personalitate, de conduită, 
psihotraumatică, etc. 

k) Realizează evaluarea psihologică a beneficiarului aflat în situaţie de risc / nevoi în scopul     identificării soluţiilor 
optime de rezolvare a problemelor cu care se confrunta; 

l) Asigură consilierea individuală și de grup a beneficiarilor, familiilor și altor persoane,  implicate legal în 
cazuistică, oferindu-le acestora suportul informaţional, instrumental și emoţional de care aceștia au nevoie; 
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m) Stabilește obiectivele din punct de vedere psihologic și întocmește Planul Individualizat de Consiliere 
Psihologică pentru fiecare beneficiar; 

n) Colaborează cu  echipa pluridisciplinară / manager caz  / asistent social, la evaluarea inițială și la realizarea, 
implementarea și monitorizarea planurilor; 

o) Stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de desfăşurare a acestora, 
conform standardelor  de evaluare şi consiliere psihologică; 

p) Întocmește documentația necesara evaluării / consilierii psihologice a beneficiarilor si transmite documentele 
MC / RC  in timp util; 

q) Face recomandări obiective cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor beneficiarului (educative, de 
socializare, dezvoltare personală şi optimizare a dezvoltării generale, etc.); 

r) Desfăşoară activităţi de recuperare a limbajului, activităţi ocupaţionale, de învăţare a unor conduite specifice 
autonomiei, socializare, integrare socio-profesională, etc. în funcţie de nevoile specifice ale beneficiarului; 

s) Identifică împreună cu persoanele de referință a beneficiarilor strategii de intervenţie individualizate în vederea  
atingerii obiectivelor stabilite în cadrul planurilor individuale de intervenţie; 

t) Analizează diversele sesizări primite şi face propuneri pentru rezolvarea cazurilor în conformitate cu prevederile 
legale, comunicând în termenul prevăzut de lege răspunsurile; 

u) Respectă confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public; 

v) Solicită / recomandă, evaluarea medicală de specialitate ( neuropsihiatrică ) în cazul beneficiarilor pentru care a 
identificat necesitatea acestui tip de intervenție; 

w) Însoțește managerul de caz/ asistentul social la domiciliul beneficiarilor/familiilor/altor persoane implicate în 
caz sau asistă la întrevederile organizate în cadrul instituției în scopul observării și analizării unor probleme specifice; 

x) Colaborează cu alte instituţii si servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în evidență; 
y) Participă la campanii de informare, sensibilizarea opiniei publice pe probleme legate de promovarea și 

respectarea drepturilor copilului, persoanelor cu dizabilități, prevenirea abandonului școlar, abuzului, etc. 
z) Asigură asistarea minorilor care săvârşesc fapte penale, dar nu răspund penal, în conformitate cu Nota de serviciu 

nr. 03 / 07.01.2022; 
aa) Participă la cursuri de perfecționare, seminarii, dezbateri cu acordul șefului ierarhic având ca tematică 

problematica beneficiarilor instituției; 
bb) Îndeplineşte şi alte atribuţii în limitele competențelor ce-i revin și în concordanță cu specificul profesiei solicitate 

de către conducerea instituției; 
cc) Atribuţii  în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, conform prevederilor Legii nr. 319/2006; 
dd) Fiecare lucrător are obligația să cunoască şi să respecte normele privind S.S.M şi P.S.I;  
ee) trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile 

primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria 
persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

ff) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte 
mijloace de producţie; 

gg) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună 
la locul destinat pentru păstrare; 

hh) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor 
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi sa utilizeze corect aceste 
dispozitive; 

ii) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 
întemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie; 

jj) să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoană; 

kk) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cat este necesar, pentru a face posibilă 
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi 
securităţii lucrătorilor; 

ll) să coopereze, atât timp cat este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului sa se asigure ca mediul de munca şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul său de activitate; 

mm) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile 
de aplicare a acestora; 

nn) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. 
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul 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: 
f) bugetul local al judeţului Galați; 
g) bugetul de stat; 
h) donații,sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din tară și din străinătate; 
i)  fonduri externe rambursabile și nerambursabile; 
j)  alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare. 
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HOTĂRÂREA NR. 327 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea 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: 11.731/1/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 57571/05.10.2022 şi 

28295/17.10.2022, înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11731/05.10.2022, respectiv 11731/1/17.10.2022; 
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al DGASPC Galaţi nr. 21/03.10.2022 privind avizarea modificării 

organigramei şi a statelor de funcţii ale DGASPC Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul – Cadru de organizare şi funcţionare al 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. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă 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 îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 260/29.08.2022 privind aprobarea 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. 

 
 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1429      DIRECTOR 
    GENERAL 
 

38 

1391 
COLEGIUL DIRECTOR 

                      Director general adjunct    
1343                 pentru protecţie socială 

                            

   
   26 
1317 

                     Director general adjunct    
 47                   economic şi administrativ 

                      

   5 

  42   

  2             Compartiment  

                       proiecte 
                            

   - 

   2 

  8                         Serviciul   
                   asistenţă C.P.C.  şi CEMPAH            

   1 

   7     

  12                Serv. resurse umane,     
                        organizare şi formare 

                              profesională 

  1 

11   

  6                 Biroul adoptii si           
                           postadoptii 

   1 

   5     

  8             Serviciul juridic şi    
                            contencios 

   1 

   7     

 6             Comp. resurse umane,     

                      organizare şi     
        formare profesională     

  - 

  6    

 2            Compartiment    

                      monitorizare,  
mass-media 

          

  - 

  2  

  3        Compartimentul intern  de  

prevenire şi protecţie  
         

  - 

 3   
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                     Director general adjunct    
 47                  economic şi administrativ 

                       

   5 

  42   

 16            Serviciul financiar-contabilitate   
                         şi analiză economică              

  2 

 14    

 6                     Biroul financiar-          
                         salarizare        

 1 

 5     

                  Serviciul achizitii publice     
 10                si urmarire contracte 
                                 

   1 

9   

 2               Compartiment contractare                 
                             servicii sociale 

 - 

 2 

                     Compartiment control    
 2                      intern, asigurarea calitătii, anali- 
                         ză statistică, indicatori asistenţă 
            socială şi incluziune socială                    

   - 

 2 

                    Secţia  coordonare   
 7                            reparatii curente, 

             tehnic şi transport 

 
  1 

 6 

 6                  Compartiment contabilitate -          
                         buget 

 - 

 6 

 5               Compartiment urmărire                 
                             contracte 

 - 

 5 

 2                  Compartiment atribuire contracte          
                       de achiziţie publică 

 - 

 2      

 3                  Compartiment evidenţă         
                       prestaţii sociale şi casierie 

 - 

 3 

  6    Compartiment IT, evidenţă şi 

                 monitorizare gestiuni şi patrimoniu       

  - 

   6    

                   Secţia  coordonare activitati   
 6                     administrative 
              

  1 

5 
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                      Director general adjunct    
738                 pentru protecţie socială                           

   

   6 
 732 

 33             Serviciul management  

                   de caz pentru copiii din  
  sistemul de protecţie 

   specială 

  1 

  32 

 8              Serviciul de evaluare           
                           complexă copii         

  1 

 7   

                Serviciul evaluare iniţială  şi      

 14              intervenţie în situaţii de abuz, 

                   neglijare, trafic, migraţie, 
                    repatrieri 

   

  1 

  13    

 9            Serviciul de evaluare complexă  

                    a persoanelor adulte cu    
                    handicap        

  1 

 8     

                  Serviciul de asistenţă      
   8                persoane defavorizate şi 

          management de caz  
         persoane adulte               

   
  1 

  7   

2                 Compartimentul 
                       persoane vârstnice 

   - 

2   

5             Compartiment de asistenţă 
                   persoane defavorizate  şi 
       manag. de caz pers.adulte           

   - 

5    
10                 Asistenţi personali    
                               profesionişti         

   - 

10     

                  Biroul de stabilire     

 6                    prestaţii sociale 

           persoane cu handicap              

   

  1 

  5   

650           Asistenţi maternali     
                       profesionişti         

   - 

650

0     

 27           Compartiment man. de caz    
                  servicii  de tip familial       

   - 

 27      

   5           Compartiment man. de caz    
                  servicii de tip rezidenţial      

   - 

  5     
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                    Director general adjunct    
199                    pentru protecţie socială 
                         

   

  6 
 193 

                   Complexul      
40             de servicii Tecuci    

                             

  1 

 39 
     

   Casa de tip  
17             familial Tecuci                    
          
 

    
  - 

17    

                  Casa  
 5                „Speranţa”  Tecuci 

                              

  -         

 5 

      

             Compartiment 

8 coordonare      
- 

8 

            Casa      

6  „Tudor”                     
- 

6 

               Compartimentul 
31             case      

        nr. 1                    

1 

30        

38           Compartimentul 
     case               

       nr. 2                     

1 

37 

            Compartiment    

7  coordonare

                     

- 

7 

            Casa   

6       „Andrei”

                     

- 

6 

            Casa     

6       „Ana”

                     

- 

6 

            Casa     

6       „Cireşarii”

                     

- 

6 

                 Centrul de zi 
17                  Tecuci 
                         

  -               
17   

              Casa de tip familial 
10  „Teodora”
                     

- 

10 

            Casa    

6  „Floare de colţ”
                     

- 

6 

                   Echipa mobilă pentru 
7                   copilul cu dizabilităţi 
                             

   -            
7 

                 119-Număr unic 
5               naţional de raportare 
                                       

 -                

5   

                    Complexul  de    
40                    servicii sociale 
           „Dumbrava minunată” 

 
                             

  1 

 39 
     

                  Compartiment 
9     coordonare      

- 

9 

                 case de tip 
30            familial(1,2,3) 

         

 
                             

  - 
30 

     

                            Centrul     
14                         maternal 

                             

  1 

  13 

     

             Centrul de consiliere şi 
 10                  sprijin pentru părinţi 
            şi copii  

            

  - 
10 

            Casa     

6       „Ştefan”
                     

- 

6 

             Centrul de  primire              
11     copii în   regim   
    de urgenţă 
 

                             

  - 

11 

     

                      Locuinţa 
2                       protejată 
                      nr. 1 
                     

 -                

2   

            Casa     

6       „Monica”
                     

- 

6 

                    Complexul  de    
17                    servicii sociale 
           „Irene şi Stuart” 

 

                             

  1 

 16 
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                     Director general adjunct    
175                    pentru protecţie socială 

                              

   
  7 
 168 

               Centrul de zi de socializare şi  
 9               petrecere a timpului liber(tip club 
                   pt. persoane vârstnice „Sofia” 

                        

   
  1      

8 

   7                  Centrul de consiliere şi infor-   
                       mare pers. adulte aflate 
                       în situaţii de nevoie 

-  

 7     

               Centrul de zi pentru sprijinirea 
 4                    victimelor infracţiunilor 
           
                   
             

            

- 

4    

   1           Grup de suport pentru vict.  
                          violenţei domestice 
                      

-  

 1     

 
   1                  Cabinet de consiliere   
                       vocaţională 

                      

-   

 1     

8                 Centrul de consiliere pentru 
  prevenirea şi combaterea 
      violenţei în familie 

                
                                     

  1           

 7                                Complex de locuinţe protejate 
  15                      pt. persoane vârstnice  
                       „ Sf. Nicolae”  Tg. Bujor                  
               

   
  1 

 14         

                    Compartiment 
4         coordonare 

- 

4 

                 Locuinţe protejate pt. 
10    persoane vârstnice
         A,B,C 

- 

10 

 -             Centrul de consiliere pt prevenirea 

   şi combaterea violenţei în fam. 
       

                
                                     

  -      
 5               

                  Complex de servicii soc. pt. sprijini- 
 10                    rea victimelor infracţiunilor, 
           delincvenţă juvenilă, 
                   refugiaţi 
             

            

        
  1 

 9    

               Centrul de zi pentru refugiaţi 
 5                    şi delincvenţă juvenilă 
            
                    
             

            

- 

5    

 3            Centrul de zi de recuperare 
                    pt. copii cu dizabilităţi de 
        spectru autist 

                        

  - 
  3 

                  Complexul  de serv. soc   
52                pt. copii cu dizabilităţi 

 „Alin” 
         

 
                             

  1 

 51 

     

                  Compartiment 
19     coordonare      

- 

19 

                 case de tip 
20            familial(1,2) 

         

 
                             

  - 

20 

     

                   Complexul  de    
30               servicii sociale „Iris” 
         
 
                             

  1 

 29 

     

                  Compartiment 
9     coordonare      

- 

9 

                 case de tip 
20            familial(1,2) 

         

 

                             

  - 

20 

     

                   Complexul  de servicii    
30                soc. „Casa David Austin” 

         
 
                             

  1 

 29 

     

                  Compartiment 

9     coordonare      
- 

9 

                 case de tip 
32            familial(1,2) 

         

 
                             

  - 

32 

     

 11            Centrul de zi pentru pregătirea 
                    şi sprijinirea integrării sau 
        reintegrării copilului în familie 

                        

  - 
 11 
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 9              Centrul de zi pt. pers.    
                     adulte cu dizabilitati  
                „Pentru voi”                      

  1 

 8     

                  Centrul de îngrijire şi 

71               asistenţă pt. pers. adulte 
             cu dizabilităţi nr. 2                       

   

  1 

 70  

                Centrul de zi pt persoane 
 6                   adulte cu dizabilităţi  

                „ Luceafarul”        

   
  1 

  5   

                     Director general adjunct    
231                  pentru protecţie socială 

                              

   
  7 
 224 

 

   1          Centrul de protecţie a victime- 

                  lor traficului de persoane 

                         adulte 

                                         

  - 

 1     
                  Centrul de îngrijire şi 
55                asistenţă pt. pers. adulte 

            cu dizabilităţi nr. 1              

   
  1 

 54    

 19           Centrul de îngrijire şi    

                  asistenţă  pt. pers. adulte 
      cu dizabilităţi "Elena” 

                                         

  1 

 18     

                 Centrul de îngrijire şi asis- 
51                tenţă pt. pers. adulte cu 
           dizabilităţi „Maria” 

                     

  1 

 50 

          

                  Centrul de zi pentru  

 9                 integrare soc-prof.a 
       pers. adulte cu dizabilitati           

   

  1 

  8     

               Centrul de tip respiro pt. pers. 
 6                adulte cu dizabilităţi 
                     

                        

   
  - 

6  

               Centrul de zi de asistenţă 
 4                şi recuperare pt. persoane 
                    adulte cu dizabilităţi de tip 
  Alzheimer 

                        

   

  - 

4  
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ANEXA Nr. 2 

 
RECAPITULAŢIE 

TOTAL GENERAL: 1429 
  
APARAT PROPRIU DE SPECIALITATE: 164 
     Din care:  

A.FUNCŢIONARI PUBLICI: 151 
               -directori 3 

- alte functii de conducere: 13 
                        - de execuţie: 

 
135 

 
B.PERSONAL CONTRACTUAL: 13 

                 
                                   - funcţii de conducere: 2 

                        - de execuţie: 
 

11 
 

PERSONAL CONTRACTUAL SERVICII SOCIALE: 605 
  
     
Din care: 

 

- funcţii de conducere: 20 
                                      - de execuţie: 585 

  
  
A.M.P.: 650 

 
A.P.P.: 10 
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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 executie 
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 adj.  
pentru protecţie soc. 

   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 adj 
economic şi adm. 

   studii superioare economice 

 

COMPARTIMENTUL PROIECTE 
1  consilier   l superior  Studii superioare socio-umane, juridice,economice, adm., tehnice, medicale 

2  consilier  l  superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, adm., tehnice, medicale 
 

SERVICIUL ASISTENTĂ 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 superior studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l superior studii superioare 

7  consilier l superior studii superioare 

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 superior superioare juridice 

4  consilier juridic l asistent superioare juridice 

5  consilier juridic l asistent superioare juridice 

6  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

7  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

8  consilier  l superior  studii superioare juridice, economice, administrative 

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 
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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 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 

 

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 superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l superior 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  

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

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

3  referent lll superior medii 
 

SERVICIUL  FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ 

1 Şef serviciu    Superioare economice 
 

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 
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6  consilier l superior 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 
 

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE ŞI CASIERIE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

3  referent  lll superior  medii 
 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

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

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

COMPARTIMENTUL  URMĂRIRE CONTRACTE 

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

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

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

4  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

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

COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

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

2  consilier achiziţii publice l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

*salarizarea pentru funcţia publică de consilier achiziţii publice este cea pentru funcţia de consilier 
 

COMPARTIMENT  CONTROL INTERN, ASIGURAREA CALITĂŢII, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

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

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

COMPARTIMENT IT, EVIDENŢĂ ŞI MONITORIZARE GESTIUNI ŞI PATRIMONIU 

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

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

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

5  Referent de specialitate  ll principal Superioare de scurtă durată 

6  referent lll superior Medii 
 

SERVICIUL EVALUARE INIŢIALĂ  ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC,MIGRAŢIE, REPATRIERE 

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  superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

11  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

12  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

13  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar 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 

 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

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

 
 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ SERVICII DE TIP FAMILIAL 

1   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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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23   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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24   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

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

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

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

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

 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL 

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

 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII  

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 superior 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 Sef 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 
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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 

9  consilier l principal 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 superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

 

SERVICIUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

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 ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

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

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 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
SERVICII SOCIALE LA DOMICILIU 
1-650 ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

1-10 ASISTENŢI PERSONALI PROFESIONIŞTI 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
SECŢIA COORDONARE  REPARAŢII CURENTE,TEHNIC ŞI TRANSPORT 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  

 CONDUCERE 1    

1  şef secţie S 1  

2-5 
6 
7 

Inspector de specialitate lA 
Referent lA 
Muncitor necalificat 

 S 
G,M 
G,M 

4 
1 
1 

 
 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
SECŢIA COORDONARE ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE 

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 secţie S 1  

2-6 Inspector de specialitate lA  S 5  
 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „DUMBRAVA MINUNATĂ” :Casa de tip familial nr. 1;Casa de tip familial nr.  2; Casa de tip 
familial nr.  3 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional Funcţia de Nivelul Nr. Specialitatea studiilor 
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sau treapta profesională conducere studiilor posturi 

 TOTAL POSTURI   40  
 

1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate l 
Magaziner l  

 
şef centru 
 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

4-33 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
 instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

30 

 

 
 

 
34 
35 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 

 
S 
S 

 
 

 
1 
1 

 
 
 
 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc  
  psihologie 

 
36-37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
 Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
Asistenţă medicală 

 
38-39 

40 

Alte categorii de personal 
inspector de specialitate l 
Muncitor calificat lA 

  
S 

G,M 

 
2 
1 

 
Economice 
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 
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „IRENE ŞI STUART”  
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   17  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 
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CENTRUL DE PRIMIRE COPII IN REGIM DE URGENŢĂ                           11 

2 

 

3-9 

Inspector de specialitate l 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

 
S 

 

M 

1 

 

7 

 

 

 

 

10 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 

12 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

Asistenţă medicală 

119- NUMĂR UNIC NAŢIONAL DE RAPORTARE                                      5 
13-17 Asistent social principal  S 5 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 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul 
profesional sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   2  

1 
 

2 

Asistent social principal 
 
Psiholog principal 

 S 
 

S 

1 
 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 
postuniversitar în  asistenţă sociale 
psihologie 

 Serviciile se vor acorda în colaborare cu  alte structuri în funcţie de nevoile beneficiarilor 
 
 
 
 
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   40  

 
1 

Personal de conducere şi administrare 
 

Şef complex 
(şef centru) 

S 
 

1 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 
asist. soc 
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CASA DE TIP FAMILIAL TECUCI 

Nr. crt. 
 

Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   17  

 
 

2-11 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

10 

 

 
 
 

12 
13 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
reintegrării sau integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

 
14 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL,M 

 
1 

 
Asistenţă medicală 

 
15 
16 
 

17 
 

18 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat- lA 
Inspector de specialitate l(pt. întreg 
complexul) 
Inspector de specialitate l pt. întreg 
complexul) 
Magaziner (pt. întreg complexul) 

  
G,M 

S 
 

S 
 

M 

 
1 
1 
 
1 
 
1 

 
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   17  

 
 

19-21 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 
 

 
 

M 

 
 
3 

 

 
 
 

22 
23 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
reintegrării sau integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

 
24 

25-26 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 

  
S 
PL 

 
1 
2 

 
Kinetoterapie 
Medicale 
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27-28 Infirmieră G,M 2 curs Cruce Roşie/Program de calificare infirmiere 

 
29 

30-31 
32-34 

35 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

 
1 
2 
3 
1 

 
Calificari specifice 
Calificare de bucătar 
 
 

CASA  “SPERANTA”- TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 
 

36-40 

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 
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   7  

1-3 
 

4 
5-6 
7 

Asistent social principal 
 
Asistent medical principal 
Psiholog principal 
Kinetoterapeut principal 

 S 
 

PL 
S 
S 

3 
 
1 
2 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 
postuniversitar în  asistenţă socială 
Asistenţă medicală  
psihologie 
kinetoterapie  

 
 
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   14  
1  şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

2-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
M 

 
6 
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8 
9 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
reintegrării sau integrării familiale 
Psiholog principal 
Asistent social principal 

  
 
 

S 
S 

 
 

 
1 
1 

 
 
 
Psihologie 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 
10 

11-12 
13 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Medic dentist primar 
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
 

M,Pl 
G 

 
1 
2 
1 

 
stomatologie 
Asistenţă medicală 
Curs crucea rosie/infirmieră 

 
14 

Alte categorii de personal 
inspector de specialitate l/referent lA 

  
S,M 

 
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 SPIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

1-4 
5 
6 

Asistent social principal 
Asistent medical principal 
Lucrător social principal 

 S 
PL 
M 

4 
1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

Asistenţă medicală 

7-10 Psiholog principal  S 4 psihologie 

 
 
 
 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPARTIMENTUL CASE NR. 1:  Casa   “Floare de colţ”/Casa “ Tudor” /Casa de tip familial “Teodora”  
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI    31 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
Inspector de specialitate l 

Şef case (şef 
centru) 

S 
S 

1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 
asist. soc 

 
 

3-24 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

22 

 

 Personal pentru dezvoltarea deprinderilor     
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25 
26-27 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

 
S 
S 

 
1 
2 

 
sociale 
psihologie 

 
28-29 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL,S 

 
2 

 
Asistenţă medicală 

 
30 
31 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate l 
Muncitor calificat lA-fochist 

  
S 

G,M 

 
1 
1 

 
economice 
calificare de 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  
COMPARTIMENTUL CASE NR. 2: Casa  “Andrei” / Casa  „Ana”  / Casa “ Cireşarii”/Casa “Monica”/Casa “Ştefan” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 38 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare  
Inspector de specialitate l 

Şef case (şef 
centru) 

S 
S 

1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 
3-32 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 
M 

 
 
30 

 

 
 
 
33-34 
35 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 
S 
S 

 
 
 
2 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

 
36-37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL,S 

 
2 

 
Asistenţă medicală 

 
38 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate l 

  
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  

COMPLEX DE SERVICII SOCIALE “Iris” :Casa  de tip familial nr. 1, Casa de tip familial nr. 2                      

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   30  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

Magaziner l  

 

şef complex 
S 

S 

G,M 

1 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 
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4-23 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

20 

 

 

 

 

24 

25 

Personal pentru dezvoltarea 

deprinderilor de viaţă şi pregătirea 

reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Asistenţă socială, sociologie 

Psihologie 

 

26-27 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

 Asistenţă medicală 

 

28 

29 

30 

Alte categorii de personal 

Şofer l 

Muncitor calificat lA 

Inspector de specialitate l 

  

G,M 

G,M 

S 

 

1 

1 

1 

 

Calificări specifice 

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  
COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI “Alin”: Casa  de tip familial nr. 1, Casa de tip familial nr. 2                 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   52  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate l 

Magaziner l 

 

Şef complex  

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc 
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4-11 

12-35 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

Părinte social 

  

 

M 

M,G 

 

 

8 

24 

 

 

 

Curs de cruce roşie 

 

 

 

36 

37 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 

38 

39 

40-45 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii 

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Asistent medical principal 

  

S 

PL,M 

PL, M 

 

1 

1 

6 

 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie 

Asistenţă medicală 

 

46 

47-48 

49-51 

52 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate l 

Şofer l 

Muncitor calificat lA  

Muncitor calificat lA- croitorie 

  

S 

G,M 

G.M 

G,M 

 

1 

2 

3 

1 

 

Economice 

Calificări specifice 

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  
COMPLEX DE SERVICII SOCIALE  “CASA DAVID AUSTIN”: Casa  de tip familial nr. 1, Casa de tip familial nr. 2                      
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   30  

 
1 

  2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate l 

 
şef complex 
 

 
S 
S 

 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 
soc 
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3-19 
20-22 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 
Părinte social 

  
 

M 
G,M 

 
 

17 
3 

 
 
 
Curs lucrător social 

 
 
 

23 
24 

 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 
 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 
 

 
 
 
Asistenţă social 
Psihologie 

 
25 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
1 

 
Asistenţă medicală 

 
26 

27-28 
29 
30 

Alte categorii de personal 
Şofer l 
Muncitor calificat lA – fochist 
Inspector de specialitate l 
Muncitor calificat lA-croitorie 

  
G,M 
G,M 

S 
G,M 

 
1 
2 
1 
1 

 
 
calificare de fochist 
economice 
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 
COMPLEX DE SERVICII SOCIALE PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR,DELINCVENŢĂ JUVENILĂ, REFUGIAŢI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

 CONDUCERE     

1  şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

CENTRUL DE ZI PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR 
 TOTAL POSTURI   4  
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1-2 

3 

4 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

Ingrijitoare 

 S 

S 

G,M 

2 

1 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

psihologie 

  Serviciile se vor acorda în colaborare cu Serviciul Juridic şi/sau  alte structuri în funcţie de nevoile beneficiarilor 

CENTRUL DE ZI PENTRU  REFUGIAŢI ŞI DELINCVENŢĂ JUVENILĂ 
 TOTAL POSTURI   5  

1-4 

5 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

 S 

S 

4 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   8  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 
 TOTAL POSTURI   5  

1-2 

3 

4-5 

Asistent social principal 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

 S 

M 

S 

2 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 

psihologie 

GRUP DE SUPORT PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 
 TOTAL POSTURI   1  

1 Psiholog principal  S 1 psihologie 

CABINET DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ 
 TOTAL POSTURI   1  

1 Asistent social principal  S 1 Sociale, umaniste, medicale, 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 INFORMARE PERSOANE ADULTE AFLATE IN SITUAŢII DE NEVOIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  

1-4 
5 

6-7 

Asistent social principal 
 Lucrător social principal 
 Psiholog principal 

 S 
M 
S 

4 
1 
2 

Sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 
psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 22 din octombrie 2022 

 
CENTRUL DE ZI PENTRU PREGĂTIREA ŞI SPRIJINIREA INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII COPILULUI IN FAMILIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   11  

1-7 Asistent social principal  S 7 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

8-11 Psiholog principal  S 4 psihologie 
 
 

CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI DE SPECTRU AUTIST 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   3  

1 Asistent social principal  S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-3 Psiholog principal  S 2 psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER(TIP CLUB) PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “SOFIA” 

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 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-5 Asistent social principal  S 4 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

6-7 Psiholog principal  S 2 psihologie 

 
8 
9 

Alte categorii de personal 
Şofer l 
Muncitor calificat lA 

  
G,M 
G,M 

 
1 
1 

 
Calificări specifice 
Calificări specifice 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPLEX DE LOCUINŢE PROTEJATE  PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE” TG. BUJOR: 
Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice A; Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice B; Locuinţa protejată pentru persoane vârstnice C  

 
Nr.crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

1 Personal de conducere şi administrare : Şef 
complex(centru) 

S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 
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2-3 
4 
5 

Compartiment coordonare 
Asistent social principal 
Asistent medical principal 
Inspector de specialitate I 

  
S 

S,Pl 
S 

 
2 
1 
1 

 
sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

Asistenţă medicală  
economice 

 
6-15 

Personal pentru îngrijire de bază 
Instructor de educaţie principal 

 
 

 
M  

 
10 

 

* 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 INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-8 
9 

Asistent social principal 
Medic primar 

 S 
S 

7 
1 

Sociale, umaniste, medicale, 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 DIZABILITĂŢI „ PENTRU VOI” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 

2-7 
8 
9 

Asistent social principal 
Psiholog principal 
Inspector de specialitate I 

 S 
S 
S 

6 
1 
1 

Soc, uman, med sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 
economice   

 
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/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  

1 Asistent social principal 
 

 S 1 
 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 

 
CENTRUL DE ZI DE ASISTENŢĂ ŞI RECUPERARE PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI DE TIP ALZHEIMER 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta Funcţia de Nivelul Nr. Specialitatea studiilor 
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profesională conducere studiilor posturi 

 TOTAL POSTURI   4  

1 Asistent social principal  S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

2-3 
4 

Psiholog principal 
Ingrijitoare 

 S 
G,M 

2 
1 

psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI„ LUCEAFĂRUL” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    

1 
2-3 
4 

5-6 

Personal de conducere şi administrare 
Asistent social principal 
Lucrător social principal 
Psiholog principal 

şef centru S 
S 
M 
S 

1 
2 
1 
2 

Sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 
Sociale, umaniste, medicale, alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

Medii + curs lucrător social 
psihologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU  PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI “MARIA” 
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 l 
Magaziner l 

 
şef centru 
 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc 

 
4 

Personal specializat 
Lucrător social principal 

  
S 

 
1 

 
Lucrător social sau asistent social 
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5 Psiholog principal S 1 psihologie 

 
6 

7-13 
14-36 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
S 

S,PL 
G,M 

 
1 
7 

23 

 
kinetoterapie 
Asistenţă medicală  
curs de cruce rosie/infirmieră 

 
37-40 
41-45 
46-47 

48 
49 
50 
51 

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 l/referent lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
S,M 

 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
calificare fochist 
economice 

* Serviciile de specialitate- medicale, de recuperare  şi reabilitate fizică şi/sau psihologică  vor fi asigurată de specialişti  pe bază de contract de prestări 
servicii sau din alte structuri ale DGASPC Galaţi în funcţie de nevoile beneficiarilor; 
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 
CENTRUL DE TIP RESPIRO PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

1 Asistent medical principal  S,PL 1 medicale 

2-6 Infirmieră  G,M 5 curs de cruce roşie/infirmieră 

* Serviciile de specialitate- medicale,sociale de recuperare  şi reabilitate fizică şi/sau psihologică  vor fi asigurată de specialişti  pe bază de contract de prestări 
servicii sau din alte structuri ale DGASPC Galaţi în funcţie de nevoile beneficiarilor; 
* 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 ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI 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 l 
Magaziner l 

 
Şef centru 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 
asist. soc 
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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 

13-18 
19-41 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmiera 

  
S 
PL 

G,M 

 
1 
6 

23 

 
Kinetoterapie 
Asistenţă medicală  
Curs de cruce roşie/infirmieră 

 
42-45 
46-50 

51 
52 
53 
54 
55 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat lA 
Muncitor calificat lA 
Inspector de specialitate l  
Medic specialist 
Şofer l 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 
S 

G,M 

 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Calificare bucătar 
 
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 ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 2 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   71  
 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate l 
Magaziner l 

 
Şef centru 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 Personal pentru îngrijire de bază şi     
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4 
 

5-11 
12 

educaţie formală şi informală 
Asistent social principal 
 
Instructor de educ principal 
Psiholog principal 

S 
 

M 
S 

1 
 
7 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 
postuniversitar în  asistenţă socială 
 
psihologie 

 
13 

14-20 
21-49 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmiera 

  
S 
PL 

G,M 

 
1 
7 
29 

 
Kinetoterapie 
Asistenţă medicală  
Curs de cruce roşie 

 
50-56 
57-63 

64 
65-66 
67-69 

70 
71 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat lA 
Şofer l 
Muncitor calificat IA 
Muncitor calificat IA 
Inspector de specialitate l 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
7 
7 
1 
2 
3 
1 
1 

 
Calificare bucătar 
 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
Calificari specifice 
Calificare croitorie 
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 ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI “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 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc 

 
 

3-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 
8 
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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 
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HOTĂRÂREA NR. 328 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de 
proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități „Pentru voi” şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.218/18.10.2022 
  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 58299 din 17.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12218 din 17.10.2022;  
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) Reabilitarea/renovarea 

infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  

pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
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. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

administrativ,                       
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul  apelului de 
proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități „Pentru voi”.    

 
Art.2. Se confirmă că serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Pentru voi” se regăseşte în 

organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi aprobată prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

 
Art.3. Se confirmă faptul că în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 251/29.11.2018 privind aprobarea 

contractului de administrare directă pentru imobilele(clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a contractului de administrare directă 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 28021/28.12.2018 şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi sub nr. 193/C/10.12.2018, dreptul de administrare asupra imobilului situat în mun. Galaţi, str. Brăilei,nr. 138B, 
jud. Galaţi ( spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Pentru voi”) aparţine 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pe toată perioada desfăşurării activităţii acestei instituţii (art. 
2 şi 3 din documentele de mai sus). 

 
Art.4. U.A.T judeţul Galaţi în calitate de titular al dreptului de proprietate publică asupra imobilului situat în Mun. Galaţi,  

( spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități „Pentru voi”) îşi exprimă acordul ca 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi să efectueze lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv 
seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a imobilului mai sus identificat, precum şi dotarea și 
accesibilizarea acestuia. 

 
Art.5. Cheltuielile neeligibile necesare atât în faza de elaborare cât şi în faza de  implementare a proiectului, precum şi 

eventualele costuri suplimentare,în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se suportă din fondurile Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 

 
Art.6. Se asigură sustenabilitatea serviciului social înființat pe o durată de minim 5 ani, în nume propriu, de la încetarea 

convenției de finanţare. 
 
Art.7. Se împuternicește Doamna Cristoloveanu Manon Emilia, director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Galați să semneze  cererea si contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 

 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 

de punerea în aplicare. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                               Publicată astăzi,_20 octombrie 2022 
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HOTĂRÂREA NR. 329 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de 
proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea                      
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.217/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 58297/17.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12217/17.10.2022;  
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) Reabilitarea/renovarea 

infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Muncii şi justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
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. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul  apelului de 
proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi „Luceafărul”.  

   
Art.2. Se confirmă că serviciul social „Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul” se regăseşte în 

organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi aprobată prin hotărâre a Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

 
Art.3. Se confirmă faptul că în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 251/29.11.2018 privind aprobarea 

contractului de administrare directă pentru imobilele(clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a contractului de administrare directă 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 28021/28.12.2018 şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi sub nr. 193/C/10.12.2018, dreptul de administrare asupra imobilului situat în mun. Galaţi, str. Constantin 
Levaditti, nr. 3, bloc Roza 1,ap. 20, jud. Galaţi ( spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi „Luceafărul”) aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pe toată perioada 
desfăşurării activităţii acestei instituţii (art. 2 şi 3 din documentele de mai sus). 

 
Art.4. U.A.T judeţul Galaţi în calitate de titular al dreptului de proprietate publică asupra imobilului situat în Mun. Galaţi, 

str. Constantin Levaditti, nr. 3, bloc Roza 1,ap. 20, jud. Galaţi (spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru 
persoane adulte cu dizabilităţi „Luceafărul”) îşi exprimă acordul ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi să efectueze lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, 
recompartimentare a imobilului mai sus identificat, precum şi dotarea și accesibilizarea acestuia. 

 
Art.5. Cheltuielile neeligibile necesare atât în faza de elaborare cât şi în faza de  implementare a proiectului, precum şi 

eventualele costuri suplimentare,în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se suportă din fondurile Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 

 
Art.6. Se asigură sustenabilitatea serviciului social înființat pe o durată de minim 5 ani, în nume propriu, de la încetarea 

convenției de finanţare. 
 
Art.7. Se împuternicește Doamna Cristoloveanu Manon Emilia, director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Galați să semneze  cererea şi contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 

 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 

de punerea în aplicare. 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
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HOTĂRÂREA NR. 330 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: aprobarea participării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul apelului de 
proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru integrarea 
socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi asumarea unor obligaţii în vederea implementării proiectului 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.219/18.10.2022 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 58298/17.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 12219/17.10.2022;  
Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) Reabilitarea/renovarea 

infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinul Ministrului Muncii şi justiţiei Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
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. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în cadrul  apelului de 

proiecte „Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoane cu dizabilităţi” cu Centrul de zi pentru integrarea socio-
profesională a persoanelor adulte cu dizabilităţi.    

 
Art.2. Se confirmă că serviciul social „Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 

dizabilităţi” se regăseşte în organigrama Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi aprobată prin 
hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.3. Se confirmă faptul că în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 251/29.11.2018 privind aprobarea 

contractului de administrare directă pentru imobilele(clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi în 
administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a contractului de administrare directă 
(înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 28021/28.12.2018 şi la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi sub nr. 193/C/10.12.2018, dreptul de administrare asupra imobilului situat în mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 138B, 
jud. Galaţi ( spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu 
dizabilităţi) aparţine Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pe toată perioada desfăşurării activităţii 
acestei instituţii (art. 2 şi 3 din documentele de mai sus). 

 
Art.4. U.A.T judeţul Galaţi în calitate de titular al dreptului de proprietate publică asupra imobilului situat în Mun. Galaţi, 

str. Brăilei, nr. 138B, jud. Galaţi (spaţiu în care îşi desfăşoară activitatea Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a 
persoanelor adulte cu dizabilităţi) îşi exprimă acordul ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi să 
efectueze lucrările de reabilitare, consolidare (inclusiv seismică), modernizare, eficientizare energetică, recompartimentare a 
imobilului mai sus identificat, precum şi dotarea și accesibilizarea acestuia. 

 
Art.5. Cheltuielile neeligibile necesare atât în faza de elaborare cât şi în faza de  implementare a proiectului, precum şi 

eventualele costuri suplimentare,în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se suportă din fondurile Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 

 
Art.6. Se asigură sustenabilitatea serviciului social înființat pe o durată de minim 5 ani, în nume propriu, de la încetarea 

convenției de finanţare. 
 
Art.7. Se împuternicește Doamna Cristoloveanu Manon Emilia, director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Galați să semneze  cererea şi contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 

 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care răspunde 

de punerea în aplicare. 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                              Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
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HOTĂRÂREA NR. 331 
din 19 octombrie 2022 

 
privind: solicitarea adresată Consiliului Local al U.A.T. Vânători de trecere a unor bunuri imobile (terenuri) din domeniul 
public al U.A.T. Vânători și administrarea Consiliului Local al U.A.T. Vânători în domeniul public al Judeţului Galaţi și în 
administrarea Consiliului Județean Galați 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea                                       
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12.268/18.10.2022 
  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 

economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, 
județeană, regională și europeană, Comisia de specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, 
activități științifice, sportive și de agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 294 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), lit. c) şi lit. e); alin. (5), lit. f) și lit. o) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea adresată Consiliului Local al U.A.T. Vânători pentru trecerea unor bunuri imobile 
(terenuri) din domeniul public al U.A.T. Vânători și administrarea Consiliului Local al U.A.T. Vânători în domeniul public al 
Judeţului Galaţi și administrarea Consiliului Județean Galați. 

(2) Se declară de interes public județean imobilele (terenuri) prevăzute la alin. (1). 
(3) Datele de identificare ale bunurilor imobile sunt precizate în anexele 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. Predarea–preluarea bunurilor imobile (terenuri) se va face pe bază de proces–verbal, în termen de 15 zile de la 

data adoptării Hotărârii Consiliului Local al U.A.T. Vânători de aprobare a solicitării Consiliului Județean Galați. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al U.A.T. Vânători. 
 
 
 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 20 octombrie 2022 
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ANEXA 1 

 

 
Datele de identificare 

 

 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 2.144 mp, situat în extravilanul UAT Vânători, județul Galați, C.F. 114026; 
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ANEXA 2 

 
 
 

Datele de identificare 
 

 
- Imobil (teren), în suprafaţă de 25.530 mp, situat în extravilanul UAT Vânători, Drum Comunal 3A-parțial (D.E. 553), 

județul Galați, C.F. 111586; 
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ANEXA 3 

 
Datele de identificare 

 

 

 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 31.314 mp, situat în intravilanul UAT Vânători, localitatea Costi, județul Galați, str. 

Forturilor, C.F. 114045; 
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ANEXA 4 

 
Datele de identificare 

 

 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 10.876 mp, situat în extravilanul UAT Vânători, județul Galați, tarla 67, parcelă 873/1, 

C.F. 114024 
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ANEXA 5 

 
 
 

Datele de identificare 

 
 

- Imobil (teren), în suprafaţă de 1.873 mp, situat în extravilanul UAT Vânători, drum comunal 3A-parțial (D.E. 804), 

județul Galați, C.F. 111564; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


