
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2021 

 

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: 2597/22.03.2021 

 

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 adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi nr. 7531/24.02.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2597/25.02.2021; 
 Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 5/23.02.2021 privind avizarea modificării organigramei 
şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 405  din Ordonanţa de Urgenţă 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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
 

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. 60/20.02.2020 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. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

                   Ionel Coca 
SMRUSSMAC – Consilier superior   

1. ex./15.03.2021                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Judeţului, 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1465      DIRECTOR 
    GENERAL 
 

37 

1428 
COLEGIUL DIRECTOR 

                      Director general adjunct    
1379                 pentru protecţie socială 
                            

   

   26 
1353 

                     Director general adjunct    
 47                   economic şi administrativ 
                      

   4 

  43   

  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 

                       

   4 

  43   

 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 activitati   
 13                   administrative, reparatii curente, 
             tehnic si transport 

 
  1 

 12 

 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    
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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    
198                    pentru protecţie socială 
                         

   
  5 
 193 

                   Complexul      
49             de servicii Tecuci    
                             

  1 

 48 
     

   Centrul de  
28             plasament Tecuci                    
          
 

    
  - 

28    

                  Casa  
 5                „Speranţa”  Tecuci 

                              

  -         

 5 

      

             Compartiment 

7 coordonare      
- 

7 

            Casa    

6       „Ştefan”
                     

- 

6 

            Casa      

6  „Tudor”                     
- 

6 

               Compartimentul 
32             case      
        nr. 1                    

1 

31        

32           Compartimentul 
     case               
       nr. 2                     

1 

31 

            Compartiment    

7  coordonare
                     

- 

7 

            Casa   

6       „Andrei”
                     

- 

6 

            Casa     

6       „Ana”
                     

- 

6 

            Casa     

6       „Monica”
                     

- 

6 

                 Centrul de zi 
15                  Tecuci 

                         

  -               
15   

            Casa    

6       „Miruna”
                     

- 

6 

            Casa    

6  „Floare de colţ”
                     

- 

6 

            Casa     

6  „Cireşarii”

                     

- 

6 

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

   

  1 

 34     

                   Echipa mobilă 
8                  pentru copilul cu  

           dizabilităţi                    

            
 -            

8   

                      Locuinţa 
2                       protejată 
                      nr. 1 
                     

 
 -                

2   

                   Complexul  de    
40               servicii sociale 
         „Dumbrava minunată” 
 
                             

  1 

 39 

     

                  Compartiment 

9     coordonare      
- 

9 

                 case de tip 

30                   familial 

         
 

                             

  - 

30 
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                     Centrul de asistenţă 
43                    pt. copilul cu cerinţe  
            educative speciale  
              Galaţi      

            
 1            

42    

                     Director general adjunct    
248                    pentru protecţie socială 
                              

   
  7 
 241 

              Centrul de  primire  copii   
 32                 în   regim  urgenţă  

                        „Irene şi Stuart” 

   
  1 

31   

                            Centrul     

12                         maternal 
                             

  1 

  11 
     

62                       Centrul de plasa- 
      ment nr. 3 

                  

                             

    1            

  61 
     

              Centrul de zi de socializare şi  
 9              petrecere a timpului liber(tip 
                  club) pt. persoane vârstnice 
                       „Sofia” 

   
  1 

8  

                  Centrul de consiliere şi 
 11                  sprijin pentru părinţi 
            şi copii  
            

   
  - 

 
11    

 14            Centrul de zi pentru pregătirea 
                    şi sprijinirea integrării sau 
        reintegrării copilului în familie 

                        

  - 
  14 

                  Centrul de îngrijire    

50                 şi  asistenţă pt. pers.  
          adulte cu dizabilităţi 

 „Maria”                      

  1 

 49 
          

               Centrul de zi pentru sprijinirea 
 9                    victimelor infracţiunilor, 
           delincvenţă juvenilă, 
                   refugiaţi 
             

            

        

  1 

 8    

               Centrul de tip respiro  
 6                pentru persoane adulte 
                    cu dizabilităţi 

                        

   

  - 

6  
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 9            Centrul de zi pt. pers.    
                   cu handicap adulte  
        „Pentru voi”                      

  1 

 8     

                  Centrul de îngrijire şi 

66               asistenţă pt. pers. adulte 

             cu dizabilităţi nr. 2                       

   

  1 

 65  

                Centrul de zi pt persoane 

 6                   adulte cu handicap  

                „ Luceafarul”        

   

  1 

  5   

                     Director general adjunct    
195                  pentru protecţie socială 
                              

   

  8 
 187 

 

   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    

 -              Centrul de consiliere pentru 

  prevenirea şi combaterea 
      violenţei în familie 

                
                                     

  -      

 5               

                 Cămin  pt. persoane 

                          vârstnice 
15                   „ Sf. Nicolae”     
              Tg. Bujor                

   

  1 

 14         

 19           Centrul de îngrijire şi    

                  asistenţă  pt. pers. adulte 
      cu dizabilităţi "Elena” 

                                         

  1 

 18     

   7          Centrul de consiliere şi infor-   

                     mare pers. adulte aflate 
                     în situaţii de nevoie 

-  

 7     

   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                                 Centrul de zi pentru  

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

   

  1 

  8     
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ANEXA Nr. 2 

 
RECAPITULAŢIE 

TOTAL GENERAL: 1465 
  
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: 1 

                        - de execuţie: 
 

12 
 

PERSONAL CONTRACTUAL SERVICII SOCIALE: 641 
  
     
Din care: 

 

- funcţii de conducere: 20 
                                      - de execuţie: 621 

  
  
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 
adjunct  pentru  
protecţie socială 

   studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, 
ştiinţe administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice 
cu masterat, studii postuniversitare  în domeniul administraţiei publice sau 
management, programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata 
minimum un an 

3 director general 
adjunct economic 
şi administrativ 

   studii superioare economice 

 

COMPARTIMENTUL PROIECTE 

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

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

 

SERVICIUL 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 
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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 

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

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

 

SERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Şef serviciu    Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,ORGANIZARE, ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT MONITORIZARE, MASS-MEDIA 

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

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

 

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE  

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  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 

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 
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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 principal 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 asistent 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 

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

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

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

8  consilier l  superior studii superioare de 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 principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

13  consilier l principal 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 

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  
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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 

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

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

26   consilier l principal 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 
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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 

 

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 

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

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

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

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

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

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

9  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
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BIROUL DE  STABILIRE PRESTAŢII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP 

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

2  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  
alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

 

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 

 
 

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 
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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 ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE, 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   13  

 CONDUCERE 1    

1  şef secţie S 1  

2-10 
11-12 

13 

Inspector de specialitate lA 
Referent lA 
Muncitor necalificat 

 S 
G,M 
G,M 

9 
2 
1 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „DUMBRAVA MINUNATĂ”  

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   40  
 

1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
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 bazăşi educaţie 
formalăşi informală 
 instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

30 

 

 
 

 
34 
35 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Lucrător social principal 
Psiholog principal 

  
 

 
M 
S 

 
 

 
1 
1 

 
 
 
  lucrător social 
  psihologie 

 
36-37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
 Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
Asistenţă medicală 

 
38-39 

40 

Alte categorii de personal 
inspector de specialitate lA 
îngrijitoare 

  
S 

G,M 

 
2 
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 
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   8  
1-3 

 
4 

5-6 
7-8 

 

Asistent social principal 
 
Asistent medical principal 
Psiholog principal 
Kinetoterapeut principal 
 

 S 
 

PL 
S 
S 

3 
 
1 
2 
2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 
postuniversitar în  asistenţă socială 
medicale  
psihologie 
kinetoterapie  
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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  
CENTRUL DE REABILITARE ŞI  REINTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR  CASA”DAVID AUSTIN”-MUNTENI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   35  
 

1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 

 
şef centru 
 

 
S 
S 

 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

3-18 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 

M 

 
 

16 

 

 
 
 

19 
20 
21 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 
de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 
integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 
1 

 
 
 
Asistenţă social 
Psihologie 
Specializare în psihoterapie 

 
22 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
1 

 
Asistenţă medicală 

 
23-25 

26 
27-30 

31 
32-34 

35 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Muncitor necalificat- bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l 
Muncitor calificat lA – fochist 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G.M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
3 
1 
4 
1 
3 
1 

 
calificare de bucătar 
 
 
 
calificare de fochist 
economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
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   49  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner 

 
Şef complex 
(şef centru) 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

CENTRUL DE PLASAMENT – TECUCI 

Nr. crt. 
 

Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   26  

 
 

4-15 
16 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 
Supraveghetor de noapte 

  
 

M 
G,M 

 
 

12 
1 

 

 
 
 

17 
18 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
reintegrării sau integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

 
19-20 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal, sora 
medicală principală 

  
 

PL,M 

 
 
2 

 
 
medicale 

 
21-23 
24-26 
27-28 

29 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat- lA 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
3 
3 
2 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
calificări specifice 
Economice 

CENTRUL DE ZI- TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

 Personal pentru îngrijire de bază şi     
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30-32 

educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 

 
M 

 
3 

 
 
 

33 
34 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
reintegrării sau integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 
 

S 
S 

 
 
 
1 
1 

 
 
 
sociale 
psihologie 

 
35-36 
37-38 

39 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
S 
PL 

G.M 

 
2 
2 
1 

 
Kinetoterapie 
Medicale 
Curs de cruce roşie 

 
40 
41 

42-43 
44 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

 
1 
1 
2 
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  

 
 

45-49 

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 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPARTIMENTUL CASE NR. 1: Casa  „Ştefan” / Casa “ Tudor” /Casa “Miruna” /Casa   “Floare de colţ” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul 
profesional sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI    32 
 

1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 

 
Şef case 
(şef centru) 

 
S 
S 

 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

3-26 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
M 

 
24 

 

 
 
 

27 
28-29 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
reintegrării sau integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

  
 

S 
S 

 
 

1 
2 

 
 
sociale 
psihologie 

 
30-31 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL,S 

 
2 

 
medicale 

 
32 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate lA 

  
S 

 
1 

 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPARTIMENTUL CASE NR. 2: Casa  “Andrei” / Casa  „Ana” / Casa  “Monica” / Casa “ Cireşarii” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 
sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 32 

 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
  
Inspector de specialitate lA 

Şef case 
(şef centru) 

 
S 
S 

 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 
3-26 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
 
M 

 
 
24 

 

 
 

Personal pentru dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă şi pregătirea 
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26-27 
28 

reintegrării sau integrării familiale 
Asistent social principal 
Psiholog principal 

 
S 
S 

 
2 
1 

 
sociale 
psihologie 

 
29-30 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL,S 

 
2 

 
medicale 

 
32 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate lA 

  
S 

 
1 

 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU COPILUL CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE GALAŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   43  
 

1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l  

 
şef centru 

 
S 
S 

G,M 

1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

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 

27-30 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
 Medic specialist dentist 
Asistent medical principal 

  
S 
PL 

 
1 
4 

 
Specializare în stomatologie 
 Medicale  

 
31-33 
34-35 
36-40 

41 
42 
43 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat lA - bucătărie 
Muncitor necalificat- bucătărie 
Ingrijitoare  
Muncitor calificat l A– lenjerie 
Şofer l 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G.M 
G,M 
G,M 

S 

 
3 
2 
5 
1 
1 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
 
Calificare croitorie       
Calificări specifice 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE PRIMIRE COPII IN REGIM DE URGENŢĂ“ IRENE ŞI STUART” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul 
profesional sau treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   32  
 
1 
2 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 

 
Şef centru 

 
S 
S 

 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 

3-18 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
M 16 

 

 
 
 

19 
20 

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 

 
21-22 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

  
PL 

 
2 

 
medicale 

 
23-26 
27-31 

32 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat IA- bucătărie 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat l A- fochist 

  
G,M 
G,M 
G,M 

 
4 
5 
1 

 
calificare de bucătar 
 
calificare fochist 

          * Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE PLASAMENT NR. 3 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   62  
 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l 

 
Şef centru  

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 
soc 

 
 
4-11 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 
formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  
M 
G 

 
8 

 

 
 
 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 
viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 
familiale 
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12 
13 

Asistent social principal 
Psiholog principal 

S 
S 

1 
1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 
14 
15-16 
17-22 
23-45 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii 
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Asistent medical principal, soră medicală 
Infirmieră 

  
S 
PL,M 
PL, M,G 
G.M 

 
1 
2 
6 
23 

 
Kinetoterapie 
Kinetoterapie, fizioterapie 
Medicale 
Curs de cruce roşie 

 
46 
47-48 
49-53 
54-56 
57-61 
62 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate lA 
Şofer l 
Muncitor calificat lA – bucătărie 
Muncitor calificat lA  
Ingrijitoare 
Muncitor calificat lA- croitorie 

  
S 
G,M 
G,M 
G.M 
G,M 
G,M 

 
1 
2 
5 
3 
5 
1 

 
Economice 
Calificări specifice 
Calificare de bucătar 
Calificari specifice 
 
calificare croitorie 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL MATERNAL 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul 

profesional sau treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   12  

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 

 
 

 
 

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 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
M,Pl 

G 

 
1 
1 

 
Asistenţă medicală 
Curs crucea rosie/infirmieră 

 
12 

Alte categorii de personal 
inspector de specialitate lA 

  
S 

 
1 

 
economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
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   11  
1-4 
5 

6-7 

Asistent social principal 
Asistent medical principal 
Lucrător social principal 

 S 
PL 
M 

4 
1 
2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

8-11 Psiholog principal  S 4 psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE ZI 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   9  

 CONDUCERE     
1  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 

 S 
S 

6 
2 

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 
 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
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   14  
1-9 Asistent social principal 

 
 S 9 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

10-14 Psiholog principal  S 5 psihologie 
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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   50  

 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
  
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l 

 
şef centru 
 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 
asist. soc 

 
4 
5 

Personal specializat 
Lucrător social principal 
Psiholog principal 

  
S 
S 

 
1 
1 

 
Lucrător social sau asistent social 
psihologie 

 
6 

7-12 
13-35 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Kinetoterapeut principal 
Asistent medical principal 
Infirmieră 

  
S 

S,PL 
G,M 

 
1 
6 

23 

 
kinetoterapie 
medicale 
curs de cruce rosie/infirmieră 

 
36-39 
40-44 
45-46 

47 
48 
49 
50 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătărie 
Ingrijitoare 
Şofer l  
Muncitor calificat l A 
Muncitor calificat l A 
Muncitor calificat l A- fochist 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

 
Calificare de bucătar 
 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
calificare fochist 
economice 

* Serviciile 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 
 

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 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
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  ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  
1 Personal de conducere şi administrare 

 
şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 

asist. soc. 

2-8 
 

9 

Asistent social principal 
 
Medic primar 

 S 
 

S 

7 
 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 
postuniv în asist. soc. 
medicină (pentru evaluare adulţilor cu handicap) 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „ PENTRU VOI” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  
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 IA 

 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. 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP„ LUCEAFĂRUL” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 
treapta profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   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 sau alte studii sup+curs postuniv în 
asist. soc. 
Sociale, umaniste, medicale sau 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  
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE”TG. BUJOR 
Nr.crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

1 Personal de conducere şi administrare : Şef centru S 1 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 
soc 

 
2-11 

Personal pentru îngrijire de bază 
Instructor de educaţie principal 

 
 

 
M  

 
10 

 

12 
 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  
Asistent medical principal 

 S,Pl 
 

1 
 

medicale 
 

 
13-14 

Personal specializat;  
Asistent social principal 

  
S 

 
2 

 
sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 
asist. soc. 

 
15 

Alte categorii de personal 
Inspector de specialitate IA 

  
S 

 
1 

 
economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
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 sau alte studii sup+curs postuniv în 

asist. soc 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE CONSILIERE 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   5  
1-2 

 
3 

4-5 

Asistent social principal 
 
Lucrător social principal 
Psiholog principal 

 S 
 

M 
S 

2 
 

1 
2 

Sociale, umaniste, medicale sau 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 
GRUP DE SUPORT PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 
profesională 

Funcţia de 
conducere 

Nivelul 
studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  
1 Psiholog principal  S 1 

 
 

psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CABINET DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ 

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. 
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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 sau 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 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 lA 
Magaziner l 

 
Şef centru 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 
asist. soc 

 
 

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 
Medicale 
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 lA  
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 
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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   66  
 
1 
2 
3 

Personal de conducere şi administrare 
 
Inspector de specialitate lA 
Magaziner l 

 
Şef centru 

 
S 
S 
M 

 
1 
1 
1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc 

 
 
4 
 
 

5-11 
12 

Personal pentru îngrijire de bază şi 
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 
Medicale 
Curs de cruce roşie 

 
50-55 
56-60 

61 
62-63 
64-65 

66 

Alte categorii de personal 
Muncitor calificat l A- bucătar 
Ingrijitoare 
Muncitor calificat lA 
Şofer l 
Muncitor calificat IA 
Inspector de specialitate lA 

  
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 
G,M 

S 

 
6 
5 
1 
2 
2 
1 

 
Calificare bucătar 
 
Calificări specifice 
Calificări specifice 
Calificari specifice 
Economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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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 

 

 
 
 

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 
 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 2597/22.03.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea organigramei şi 

a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  
şi Protecţia Copilului  Galaţi 

 
 
Prin referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat se propune şedinţei în plen a 

Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Necesitatea modificării  organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi este dată de implementarea 

proiectului privind înfiinţarea unui centru de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi,  

de închiderea / reorganizarea unor centre de zi şi reducerea unor posturi vacante. 

Art. 173 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ prevede: ”Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii:a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes judeţean; 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ: consiliul judeţean „aprobă, în condiţiile legii, la 

propunerea preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean” 

Alin. (5) lit. b) al aceluiaşi articol prevede: „consiliul judeţean asigură, potrivit 

competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind: b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 

handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie 

socială”. 

 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 

 
  

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
_____________ 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Direcţia Tehnică 
Săndulache Elena 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 

                                                                                                               

                                                                                                                                                                    SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./15.03.2021                                                                                                                                               Stănescu Mădălina 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      
 Nr. 2597/22.03.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea organigramei şi 

a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  
şi Protecţia Copilului  Galaţi 

 
 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială Galaţi este o instituţie 

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
Prin adresa nr. 7531/24.02.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2597/25.02.2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi propune 
o serie de modificări ale structurii organizatorice a instituţiei.    

Necesitatea modificării  organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Galaţi este dată de implementarea 
proiectului privind înfiinţarea unui centru de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi,  
de închiderea / reorganizarea unor centre de zi şi reducerea unor posturi vacante. 

 
Modificările propuse sunt următoarele: 

- reducerea unui post vacant de kinetoterapeut de la Echipa mobilă pentru copilul cu 
dizabilităţi; 

- reducerea unui post vacant de inspector de specialitate de la Centrul de reabilitare şi 
reintegrare socială a copiilor  Casa “David Austin” Munteni; 

- desfiinţarea unui post de muncitor calificat-croitorie de la Complexul de servicii sociale 
Tecuci (Centrul de zi Tecuci); 

- înfiinţarea unui post de psiholog la Complexul de servicii sociale Tecuci (Centrul de 
plasament Tecuci); 

- înfiinţarea unui post de psiholog la Compartimentul case nr. 1 (Compartiment coordonare); 

- înfiinţarea unui post de asistent social la Compartimentul case nr. 2 (Compartiment 
coordonare); 

- desfiinţarea unui post vacant de asistent social de la Centrul de asistenţă pentru copilul cu 
cerinţe educative speciale Galaţi; 

- desfiinţarea unui post vacant de instructor de educaţie de la Centrul de asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi; 

- desfiinţarea a şase posturi de supraveghetor de noapte de la Centrul de asistenţă pentru 
copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi-dintre acestea 5 sunt ocupate iar pentru angajaţii 
respectivi au fost identificate alte posturi;structura de personal a centrului include suficiente 
posturi de instructor de educaţie care vor asigura ( la fel ca şi la celelalte servicii sociale 
rezidenţiale) supravegherea beneficiarilor şi toate activităţile necesare în toate cele trei ture; 

- înfiinţarea unui post de îngrijitoare la Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative 
speciale Galaţi; 

- desfiinţarea Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi - un 
astfel de serviciu social ar fi util să funcţioneze la nivelul acelor unităţi administrativ teritoriale 
care se confruntă cu astfel de situaţii putând asigura copiilor o masă caldă, posibilitatea de a-
şi face lecţiile şi de a socializa cu alţi copii. Un astfel de centru înfiinţat la distanţă în structura 
DGASPC Galaţi este dificil de accesat de copiii din mediul rural iar pentru cei din municipiul 
Galaţi, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi a dezvoltat şi dezvoltă în continuare 
serviciile sociale necesare nevoilor comunităţii. De asemenea, există în acest domeniu şi 
servicii sociale private (ONG-uri). 

- reorganizarea Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor în Centrul de zi  pentru 
sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi care va funcţiona cu o 
structură de personal de 9 posturi; 

- reducerea a trei posturi vacante de la Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii; 
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- desfiinţarea Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru 
autist-şi pentru această categorie de beneficiari un astfel de serviciu social ar fi util să fie 
înfiinţat la nivelul acelor unităţi administrativ teritoriale pentru a fi cât mai facilă accesarea lui 
dat fiind problemele de sănătate ale copiilor şi/sau dificultăţile materiale şi de transport ale 
părinţilor. Pentru zona municipiului Galaţi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi a 
dezvoltat şi dezvoltă în continuare serviciile sociale necesare nevoilor persoanelor cu tulburări 
de spectru autist. De asemenea, există în acest domeniu şi servicii sociale private (ONG-uri). 

- stabilirea structurii de personal pentru Centrului de tip respiro pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi - 6 posturi; 

- desfiinţarea Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer - şi pentru 
această categorie de beneficiari un astfel de serviciu social ar fi util să fie înfiinţat la nivelul 
acelor unităţi administrativ teritoriale pentru a fi cât mai facilă accesarea lui dat fiind 
problemele e sănătate ale adulţilor cu Alzheimer şi/sau dificultăţile materiale şi de transport ale 
familiilor. Pentru zona municipiului Galaţi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi a 
dezvoltat şi dezvoltă în continuare serviciile sociale necesare nevoilor persoanelor cu 
Alzheimer. De asemenea, există în acest domeniu şi servicii sociale private (ONG-uri); 

- reducerea unu post vacant de la Centrul de zi pentru persoane cu handicap adulte „Pentru 
voi”; 

- reducerea unu post vacant de la Centrul de protecţie a victimelor traficului de persoane 
adulte; 

- reducerea a trei posturi vacante de la Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap  
“Luceafărul”; 

- reducerea unui post vacant de la Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a 
persoanelor adulte cu handicap; 

- înfiinţarea unui post de asistent medical şi două de infirmieră la Centrul de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2; 

- reducerea a două posturi vacante de la Centrul de consiliere pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie. 
  În consecinţă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
urmează să funcţioneze cu o structură formată din 1465 posturi, cu 28 posturi mai puţin decât 
în structura aprobată anterior. 
  Modificările propuse nu vor genera  disponibilizări. 
 
  Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

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

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./15.03.2021                                                                                                                                                 Stănescu Mădălina 


