
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

 din __________________ 2021 
 

privind:  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţea, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4285/13.04.2021 

 

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. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 16515/12.04.2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
4285/12.04.2021;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 11/12.04.2021 privind avizarea Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru 
autist  din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, 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 Ordinul Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 27/2019 
pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 
copiilor; 
 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 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist 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. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

                Ionel Coca 
 

SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./13.04.2021                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina 

Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului, 
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Anexă 
 

Regulament şi de organizare funcţionare a 
Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist 

 

ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social „Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist”, aprobat în 
vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea legislației 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 Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist,cod serviciu 
social 8891CZ - C III este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi sediul în mun. Galaţi, str. Blaj, nr. 11A, jud. Galaţi; 
ART. 3 (1) Scopul serviciului social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de 
spectru autist este abordarea multidisciplinară și integrată a copiilor cu tulburări de spectru 
autist prin terapie de recuperare, în vederea integrării lor sociale și educaționale într-un cadru 
incluziv, precum și consilierea și asistența familiilor acestora. 
(2) Misiunea serviciului social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru 
autist este abordarea multidisciplinară și integrată a copiilor cu tulburări de spectru autist prin 
terapie de recuperare, în vederea integrării lor sociale și educaționale într-un cadru incluziv, 
precum și consilierea și asistența familiilor acestora. 
(3) Obiectivele generale ale centrului sunt: 
a) Creșterea accesului copiilor cu tulburări de spectru autist și tulburări asociate la terapii 
specifice, în scopul atingerii potențialului maxim de dezvoltare și integrare socială. 
b) Realizarea unor programe de informare / grupuri de suport pentru părinții copiilor cu autism 
cu privire la importanța recuperării / reabilitării și a învățării metodelor / tehnicilor de lucru cu 
copilul la domiciliu. 
(4) Activitatea Centrului se va desfăşura după un program care să asigure prezenţa 
personalului de specialitate 3 zile pe săptămână în municipiul Galaţi şi 2 zile pe săptămână în 
municipiul Tecuci, deservind astfel şi zona limitrofă municipiului Tecuci unde această 
categorie de servicii este necesară. 
ART. 4 (1) Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru 
autist  este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi şi funcţionează în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
(2) Standard minim de calitatea aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 pentru aprobarea Standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;  
ART. 5 (1) Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru 
autist 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 de 
recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist  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;  
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f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 
unui personal mixt;  
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se 
cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de 
exerciţiu;  
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;  
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza 
potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;  
k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a 
acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;  
l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;  
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea 
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;  
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor 
capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu 
care se pot confrunta la un moment dat;  
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 
ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  sunt:  
a) copii diagnosticaţi cu autism, cu certificat de încadrare în grad de handicap, din familie și 
din sistemul de protecție, din județul Galați; 
b) părinții / reprezentanții legali ai acestora. 
(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:  
În vederea furnizării serviciilor, solicitanţii vor întocmi un dosar alcătuit din următoarele 
documente:  
a) Cerere de acordare a serviciilor; 
b) Certificat de naștere al copilului ; 
c) Cărți de identitate ale părinților/reprezentanților legali ;  
d) Adeverințe de venit ; 
e) Act medicale care atestă starea de sănătate a beneficiarului, de la medic de familie ;  
f) Certificat de încadrare în grad de handicap și plan de recuperare ; 
g) Alte acte, după caz, hotărâre de divorț, de încredințare a copilului, dispoziție de curatelă, 
tutelă, etc.; 
h) Act medical care certifică diagnosticul de TSA 
(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului de furnizare servicii, beneficiarul/după 
caz, reprezentantul său legal primeşte toate informaţiile referitoare la modul de organizare şi 
funcţionare a centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. 
(4) Selectarea beneficiarilor se face în baza aplicării grilei de evaluare pentru admiterea în 
centru.  
(5) În cazul în care cererile depăşesc capacitatea centrului, persoanele care au solicitat 
acordarea serviciilor vor fi trecute pe lista de aşteptare, urmând ca la eliberarea unui loc  să 
poată fi inclus în activităţi. 
(6) În cazul în care nevoile beneficiarilor nu sunt acoperite de resursele sau serviciile oferite 
de centru, persoanele fiind referite altor instituţii competente . 
(7) În cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte condiţiile 
necesare, i se comunică prin adresă sau telefonic acest lucru, precum şi motivele care au dus 
la această rezoluţie. 
(8) Dosarul complet al solicitantului este analizat de şeful de centru, care formulează o 
propunere pe care o înaintează Directorului General în vederea aprobării cererii. După 
aprobarea cererii, între instituție şi beneficiar/reprezentant legal se încheie un contract de 
servicii sociale, conform legislaţiei în vigoare. 
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(9) Evaluarea beneficiarilor în vederea furnizării de servicii, în cadrul centrului, se realizează 
utilizând Fişa de evaluare psihologică inițială a cazului, în baza căreia se întocmeşte Planul de 
intervenţie personalizat, ale cărui obiective sunt monitorizate trimestrial. 
(10) Constituie motiv de încheiere a cazului următoarele: 
a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul de acordare a serviciilor sociale; 
b) nerespectarea obligațiilor contractuale; 
c) cel puţin trei absenţe nemotivate de la activităţile programate;  
d) schimbarea domiciliului beneficiarului şi imposibilitatea deplasării acestuia la centru. 
La încheierea cazului psihologul responsabil de caz elaborează un Raport de evaluare finală 
al cazului, care conține o analiză a rezultatelor obținute privind obiectivele propuse în PIP, 
precum și concluzii și recomandări pentru îmbunătăţirea ulterioară a stării beneficiarului. 
Raportul de evaluare finală este remis părintelui/reprezentantului legal, precum și managerului 
de caz din cadrul SEC (pentru copiii cu certificat de handicap). 
(11) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi de recuperare pentru 
copii cu dizabilităţi de spectru autist au următoarele drepturi:  
a) de a primi serviciile prevăzute în planul de intervenţie; 
b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale pe durata agreată în contract, atât timp cât 
se păstrează condiţiile care au generat situaţia de dificultate, sau până la atingerea 
obiectivelor formulate în planul de intervenţie; 
c) de a refuza sau de a întrerupe temporar, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale, 
prin cerere scrisă; 
d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 
1. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 
2. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor;  
3. oportunităţii acordării altor servicii sociale;  
4. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 
5. regulamentului de ordine internă; 
6. conţinutului serviciilor oferite şi condiţiilor de acordare a acestora; 
7. rezultatelor de consiliere şi asistenţă. 
e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind 
intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 
f) de a avea acces la dosarul beneficiarului; 
g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 
(12) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în centru au următoarele obligaţii: 
a) să participe activ la procesul de furnizare a serviciilor şi la reevaluarea şi revizuirea planului 
de intervenţie; 
b) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, 
economică şi socială şi să permită personalului din cadrul Centrul de zi de recuperare pentru 
copii cu dizabilităţi de spectru autist verificarea veridicităţii acestora; 
c) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenţie; 
d) să anunţe orice modificare semnificativă intervenită în legătură cu situaţia sa personală şi 
cu  informaţiile oferite pe parcursul acordării serviciilor şi care pot influenţa calitatea furnizării 
acestora; 
e) să respecte regulamentul de ordine internă al instituţiei (reguli de comportament, program, 
persoanele de contact); 
f) să respecte programul stabilit pentru orele de terapie; 
g) să anunţe, în scris, conducerea centrului, cu cel puţin 10 zile înainte, despre intenţia de a 
întrerupe, din motive bine întemeiate, programul de terapie al beneficiarului, pentru o perioadă 
mai lungă de timp (1-3 luni); 
h) să preia şi să efectueze corect activităţile ce-i revin pentru acasă, din programele 
desfăşurate cu beneficiarul 
i) să respecte prevederile prezentului regulament. 
ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social sunt următoarele:  
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a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor 
activităţi:  
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;  
2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în protocoalele de colaborare încheiate cu parteneri 
din comunitate în vederea desfăşurării de programe şi acţiuni comune;  
3. reprezintă furnizorul de servicii sociale.  
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 
despre domeniul său de activitate prin asigurarea următoarelor activităţi:  
1. de informare a potenţialilor beneficiari cu materiale ce conţin date despre localizarea şi 
organizarea centrului, activităţile desfăşurate/ servicii oferite cu materiale scrise;  
2. promovarea activităţilor cultural - educative şi de socializare;  
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. organizarea de activităţi cu ocazia diferitelor sărbători 
2. colaborarea cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în 
scopul diversificării serviciilor oferite şi soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor centrului 
3. activităţi de socializare, prin organizarea de excursii şi alte activităţi de recreere și 
socializare în diferite locuri publice din oraş. 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;  
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, 
3. completarea formularelor Satisfacţia clientului, monitorizarea rezultatelor, 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi:  
1. elaborarea unui plan de amenajare şi adaptare a mediului ambiant şi a manualului de 
proceduri care constituie anexă la regulament; 
2. administrarea şi conducerea centrului este asigurată de şef de centru absolvent de 
învăţământ superior în domeniul managementului;  
3. întocmirea unui plan anual de instruire internă şi propunerea unor cursuri pentru personalul 
centrului;  
4. evaluarea activităţii centrului printr-un audit intern pentru măsurarea eficienţei administrării 
resurselor umane, financiare, materiale, precum şi eficacitatea activităţii;  
5. promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciile sociale din comunitate.  
f) Centrul colaborează cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie 
în scopul diversificării serviciilor oferite, desfăşurării de programe şi acţiuni comune care să 
contribuie la creşterea calităţii serviciilor sociale. 
ART.8 Serviciul social Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist 
funcţionează are o structură de personal după cum urmează: 
a) personal de specialitate şi auxiliar: 3 posturi; 
b) alţi colaboratori interni sau externi ori voluntari. 
ART.9 (1) Personalul de conducere este şef de centru-având în vedere că este un centru de 
mici dimensiuni coordonarea activităţii şi a personalului va fi asigurată de un şef de centru din 
cadrul DGASPC Galaţi nominalizat prin hotărâre a Colegiului director. 
(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; 
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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 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 legislație.  
(3) Atribuţiile celorlalte categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de 
conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
ART.10 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul judeţului; 
b) bugetul de stat; 
c) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi 
din străinătate; 
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 

 
 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                           
Nr. 4285/13.04.2021 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi 

de spectru autist din cadrul 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. 
Pentru a veni în sprijinul copiilor cu dizabilităţi de spectru autist Colegiul director al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a avizat în şedinţa din data de 
12.04.2021 înfiinţarea  Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru 
autist cu o capacitate de 20 de locuri şi cu sediul în mun. Galaţi, str. Blaj, nr. 11A, jud. Galaţi; 

Propunerea de înfiinţare a acestui centru este corelată cu implementarea proiectului 
privind Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi şi dezvoltarea 
de servicii de tip familial şi de zi pentru care prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
64/23.02.2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultaţi din documentaţia SF cu 
elemente DALI. 

Pentru început structura de personal va fi stabilită la un nivel minim, respectiv 2 posturi 
de psiholog şi 1 post de asistent social, urmând ca în funcţie de nevoile beneficiarilor care vor 
accesa serviciile centrului să fie modificată/completată. 

Activitatea Centrului se va desfăşura după un program care să asigure prezenţa 
personalului de specialitate 3 zile pe săptămână în municipiul Galaţi şi 2 zile pe săptămână în 
municipiul Tecuci, deservind astfel şi zona limitrofă municipiului Tecuci unde această 
categorie de servicii este necesară. 

Pentru centrul nou înfiinţat este necesară aprobarea regulamentului de organizare şi 
funcţionare. 

Precizăm că regulamentul de organizare şi funcţionare este întocmit conform modelul-
cadru aprobat prin HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare . 

Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean este 
documentul fundamental care stă la baza funcţionării serviciilor sociale în conformitate cu 
prevederile legale şi cu acreditarea acordată de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi 
care este monitorizată periodică de către Inspecţia Socială.  

Ca urmare a considerentelor prezentate, se propune aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru 
autist. 

Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 4 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./13.04.2021                                                                                                                                                       Stănescu Mădălina 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi 

de spectru autist din cadrul 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Centrului de  zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist de spectru autist din 

cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

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 

Direcţia Patrimoniu, 
_____________ 

Direcţia Tehnică 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 

                                                                                                          
 
 
 
                                                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./13.04.2021                                                                                                                                                    Stănescu Mădălina 


