
 

 

HOTĂRÂREA NR. ________ 

din __________________ 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și 
Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității 
activității Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III)  

Iniţiator: Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10045/26.08.2022 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 903/23.08.2022 a Asociației „Alianța Romilor din Județul 

Galaţi”, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 10.045/24.08.2022; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi 

protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement și 
al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. d) și e), alin. (5) lit. a) și b), alin. (7) lit. a) 
din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

          

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Județean Galați, Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și 
Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității 
Centrului de sprijin social pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III).  

(2) Se aprobă proiectul Acordului de parteneriat conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” 
Galați și Asociației „Alianța Romilor din Județul Galaţi”. 

 

                                              P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
Contrasemnează pentru legalitate                                                                                               

        Secretarul General al Judeţului                                                            
                       Ionel Coca    Director executiv, 
      Marin Popescu 
  
 
                                                                                                                                                                                 Director executiv adjunct, 

Șef serviciu Eugenia Pufu/1 ex./24.08.2022  Sorin Hălășag 
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ANEXĂ 
 

JUDEȚUL GALAȚI  
 
 
Nr. _____/________2022 

Școala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” 

 
Nr. _____/________2022 

Asociația „Alianța Romilor 
din Județul Galaţi” 
 
Nr. _____/________2022 

       
 

ACORD DE PARTENERIAT  
 

Art. 1. PĂRŢILE ACORDULUI : 
1.1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAŢI prin Consiliul Județean Galați 
cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr.7, reprezentat legal prin Președinte – Costel Fotea 
1.2. Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați cu sediul în Galaţi, str. 1 Decembrie 
1918 nr. 25, reprezentată legal prin Director – Maria Scarlat 
1.3. Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi” cu sediul în Galați, str. Furnaliștilor nr. 8, Bl J5, 
ap. 169, reprezentată legal prin Președinte – Viorica Gotu, 
au convenit de comun acord asupra încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare 
„Acordul”. 
 
Art. 2. SCOPUL ACORDULUI   
2.1. Acordul se încheie în scopul cooperării între cele 3 entităţi în vederea asigurării continuității în 
desfășurarea activității Centrului de Sprijin Social pentru Romi, a cărui furnizor de servicii sociale este 
Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, conform Certificatului de acreditare servicii sociale seria 
AF nr. 000897/25.04.2014 și a Licenței de funcționare seria LF nr. 0009754/23.12.2020. 
 
Art. 3. OBIECTUL ACORDULUI 
3.1. Obiectul Acordului îl constituie punerea la dispoziție, în vederea desfășurării activității specifice a 
Centrului de Sprijin Social pentru Romi, a spațiului din imobilul situat în strada 1 Decembrie 1918 nr. 
25 – proprietatea publică a Județului Galați și aflat în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale 
„Constantin Pufan” Galați, în suprafaţă de 362,3 mp, situat la parterul corpului C1 având nr. cadastral 
135301-C1, spaţiu denumit în continuare „Imobilul”.  
  
Art. 4. DURATA ACORDULUI 
4.1. Acordul se încheie pe o perioadă care începe la data semnării acordului de către părţi şi expiră în 
data de 22.12.2025, dată până la care a fost emisă Licența de funcționare a Centrului de Sprijin Social 
pentru Romi (cod serviciu social 8899–CZ–PN–III); 
4.2. Durata acordului se poate prelungi numai după obținerea unei noi licențe de funcționare. 
  
Art. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
5.1. Obligaţiile  județului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, sunt următoarele: 
5.1.1. Să asigure cadrul legal de cooperare între părți potrivit compețențelor fiecăreia; 
5.1.2. Să sprijine Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați, în calitate de autoritate 
coordonatoare, în toate aspectele care privesc ducerea la îndeplinire a prezentului acord; 
5.1.3. Să fie de acord ca unitatea școlară să pună la dispoziția  Asociației „Alianța Romilor din Județul 
Galaţi”, fără plată, Imobilul din municipiul Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, aflat în 
proprietatea publică a Județului Galaţi, pentru o perioadă de timp cuprinsă între data semnării 
prezentului acord şi data de 22.12.2025.  
 
5.2. Obligațiile Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați, sunt următoarele: 
5.2.1. Să pună la dispoziția Asociației „Alianța Romilor din Județul Galaţi”, fără plată, Imobilul din 
municipiul Galați, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 25, aflat în proprietatea publică a Județului Galaţi 
şi în administrarea Scolii Speciale „Constantin Pufan” Galaţi, pentru o perioadă de timp cuprinsă între 
data semnării prezentului acord şi data de 22.12.2025, în vederea asigurării continuității în 
desfășurarea activității Centrului de Sprijin Social pentru Romi; 
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5.2.2.  Să sprijine Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi” în vederea desfășurării activităţilor 
specifice din cadrul serviciului social “Centrul de Sprijin Social pentru Romi” care constau, în principal, 
în: 
 - Informarea şi consilierea părinţilor romi despre importanţa educaţiei şcolare şi conştientizarea 
acestora cu privire la înscrierea copiilor cu probleme educaţionale speciale în învăţământul şcolar 
special; 
 - identificarea elevilor de etnie romă cu probleme educaţionale speciale şi susţinerea acestora 
pentru înscrierea în învăţământul educaţional special; 
 - informarea părinţilor de etnie romă şi a elevilor romi cu probleme educaţionale speciale 
despre avantajele înscrierii într-o şcoală cu învăţământ educaţional special; 
 - identificarea copiilor, tinerilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală de 
înscriere în sistemul de învăţământ sau care au întrerupt parcursul educaţional, pentru înscrierea în 
programe de recuperare şcolară „A doua şansă”; 
 - organizarea unor concursuri pe tema diversităţii pentru promovarea multiculturalismului, a 
tradiţiilor şi a particularităţilor culturale ale minorităţilor naţionale; 
 - promovarea măsurilor afirmative în educaţie pentru elevii romi cu cerințe educative speciale 
etc. 
5.2.3. Să ceară eliberarea imobilului, înainte de împlinirea termenului pentru care a fost încheiat 
acordul, doar în cazul în care asupra imobilului vor fi derulate investiții cu fonduri europene; 
5.2.4. Să asigure folosinţa liniştită a Imobilului care constituie obiectul acordului; 
5.2.5. Să nu transmită dreptul de folosinţă asupra Imobilului unui terţ care ar putea afecta activitatea 
Centrului de Sprijin Social pentru Romi. 
5.2.6. Să predea şi să primească Imobilul pe baza procesului-verbal de predare-primire; 
5.2.7. Să dea dreptul celorlalte părți ale acordului de a efectua lucrări de amenajare a Imobilului 
(renovare, consolidare, înlocuire şi extindere instalaţii sanitare, electrice şi termice), în scopul obţinerii 
condiţiilor necesare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii prevăzute în 
acord; 
5.2.8. Să se abţină de la orice conduită de natură a tulbura posesia şi folosinţa Imobilului de către 
cealaltă parte a acordului pe toată durata de valabilitate a acestuia. 
 
5.3. Obligaţiile Asociației „Alianța Romilor din Județul Galaţi” sunt următoarele: 
5.3.1. Să colaboreze cu Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați în vederea desfășurării 
activităţilor specifice din cadrul serviciului social “Centrul de Sprijin Social pentru Romi” care constau, 
în principal, în: 
 - Informarea şi consilierea părinţilor romi despre importanţa educaţiei şcolare şi conştientizarea 
acestora cu privire la înscrierea copiilor cu probleme educaţionale speciale în învăţământul şcolar 
special; 
 - identificarea elevilor de etnie romă cu probleme educaţionale speciale şi susţinerea acestora 
pentru înscrierea în învăţământul educaţional special; 
 - informarea părinţilor de etnie romă şi a elevilor romi cu probleme educaţionale speciale 
despre avantajele înscrierii într-o şcoală cu învăţământ educaţional special; 
 - identificarea copiilor, tinerilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală de 
înscriere în sistemul de învăţământ sau care au întrerupt parcursul educaţional, pentru înscrierea în 
programe de recuperare şcolară „A doua şansă”; 
 - organizarea unor concursuri pe tema diversităţii pentru promovarea multiculturalismului, a 
tradiţiilor şi a particularităţilor culturale ale minorităţilor naţionale; 
 - promovarea măsurilor afirmative în educaţie pentru elevii romi cu cerințe educative speciale 
etc. 
5.3.2. Să suporte integral cheltuielile aferente utilităţilor Imobilului, precum şi toate cheltuielile aferente 
utilizării imobilului potrivit destinaţiei prevăzute în acord.  
5.3.3. Să conserve Imobilul în bune condiţii, pentru a putea fi înapoiat într-o stare de folosinţă cel puţin 
identică cu cea în care a fost preluată de la Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Galaţi prin 
Consiliul Județean Galați în calitate de  proprietar şi Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” 
Galați în calitate de  administrator. 
5.3.4. Să folosească Imobilul exclusiv potrivit destinaţiei precizate în acord, respectiv pentru 
desfășurarea activităților specifice Centrului de Sprijin Social pentru Romi.  
5.3.5. Să execute orice amenajare şi îmbunătăţire a Imobilului numai cu acordul scris şi prealabil al 
proprietarului. 
5.3.6. Să asigure paza și conservarea Imobilului cu prudența și diligența unui bun proprietar. 
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5.3.7. Să exercite toate responsabilitățile privind siguranța Imobilului, respectiv luarea măsurilor de 
prevenire şi stingere a incendiilor, cele legate de protecţia şi igiena muncii şi cele legate de protecţia 
mediului înconjurător, pe durata acordului şi pentru folosirea Imobilului în scopul prevăzut în acord. 
5.3.8. Să comunice proprietarului/administratorului orice tulburări ale folosinţei Imobilului prin fapta unui 
terţ. 
5.3.9. Să elibereze şi să predea Imobilul către proprietar, la încetarea acordului.  
5.3.10. Să lase în proprietatea deplină a Județului Galați, la expirarea acordului, fără plată, toate 
amenajările executate pe durata acestuia, renunțând prin prezentul acord la dreptul de a ridica orice 
pretenţie materială asupra acestora. 
 
Art. 6. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
6.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor ce decurg din acord, părțile 
răspund prin suportarea daunelor de către partea în culpă în favoarea părţii prejudiciate în limita valorii 
pagubelor produse. 
6.2. În cazul în care nu se respectă obligaţia de a folosi Imobilul conform destinaţiei din acord, acordul 
va înceta de drept în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea de către partea în 
culpă a notificării scrise în acest sens. 
 
Art. 7. FORŢA MAJORĂ 
7.1. Oricare dintre părţi va fi scutită de responsabilitate în caz de neîndeplinire a unei obligaţii dacă 
respectiva neîndeplinire s-a datorat unei situaţii (forţă majoră) care se află în afara controlului său şi 
care o împiedică să realizeze obligația respectivă. Imediat după încetarea impedimentului, obligaţia va 
fi îndeplinită în modul asumat prin ACORD.   
  
Art. 8. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA ACORDULUI  
8.1. Acordul poate fi modificat numai prin acordul părților, în scris, prin act adiţional. 
8.2. Încetarea acordului poate avea loc: 
a) la termenul stabilit prin ACORD; 
b) prin acordul părților; 
c) la încetarea valabilității Licenței de funcționare seria LF nr. 0009754/23.12.2020 a Centrului de 
Sprijin Social pentru Romi emisă de Ministrul Muncii și Justiției Sociale. 
8.3. Încetarea acordului înainte de termen nu va afecta obligaţiile deja scadente ale părţilor. 
 
Art. 9. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ 
9.1. Acordul este guvernat de legea română. 
9.2. Părțile sunt de acord ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului acord sau rezultate din 
interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, consultări şi consens 
între părţi. 
9.3. Dacă soluţionarea amiabilă nu este posibilă în termen de 30 de zile de la declanşarea disputei, 
litigiul va fi supus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. 
 
Acordul a fost încheiat astăzi ……………............... în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare 
parte. 

 
 

JUDEŢUL GALAŢI 
Consiliul Judeţean Galaţi, 

 
 

Preşedinte, 
Costel Fotea 

Școala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” Galați  

 
 

Director, 
Maria Scarlat 

Asociația „Alianța Romilor 
din Județul Galaţi” 

 
 

Președinte, 
Viorica Gotu 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      
Nr. 10045/26.08.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și Asociația „Alianța Romilor din 
Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității Centrului de sprijin social 

pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III) 
 

Centrul de Sprijin Social pentru Romi (cod serviciu social 8899–CZ–PN–III) a fost înfiinţat 
în anul 2006 printr-un proiect derulat de Programul Naţiunilor Unite de Dezvoltare şi Guvernul 
Suediei prin Agenţia Internaţională de Dezvoltare şi Cooperare, având ca parteneri Guvernul 
României prin Agenţia Naţională pentru Romi, Primăria Municipiului Galaţi - cofinanţator şi 
Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi prin Biroul Judeţean pentru Romi.  

Totodată, Centrul de Sprijin Social pentru Romi reprezintă unul dintre proiectele de 
succes care a ghidat realizatorii de strategii în domeniul incluziunii romilor în procesul de 
regândire a intervenţiilor comunitare adresate membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi 
bazat pe principiul abordării integrate.  

Lecţiile învăţate în cadrul acestui proiect, precum şi rezultatele obţinute, s-au constituit în 
iniţiativa unui proiect de hotărâre care a condus la aprobarea HCL Galaţi Nr. 458/27.09.2007, 
prin care sustenabilitatea proiectului Centrul de Sprijin Social pentru Romi a fost atribuită 
Asociaţiei Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi cu obligativitatea de a asigura continuitatea 
activităţilor în acord cu recomandările finanţatorului.  

Pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului şi continuitatea activităţilor, Alianţa Romilor 
din Judeţul Galaţi a devenit furnizor de servicii sociale acreditate prin Certificatul de acreditare 
servicii sociale Seria AF Nr. 000897 din 25.04.2014, obţinând licenţa de funcţionare pentru 
serviciul social „Centrul de Sprijin Social pentru Romi” (cod serviciu social 8899–CZ–PN–III)  
Seria LF Nr. 0000415 din 23.12.2015, eliberată de MMFPSPV, reînnoită prin licența de 
funcționare Seria LF nr. 0009754 din 23.12.2020 cu valabilitate până în 22.12.2025. 

Serviciile sociale acordate de Asociaţa Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi (în calitatea sa 
de furnizor de servicii sociale) prin Centrul de Sprijin Social pentru Romi sunt de interes public 
la nivel de judet şi au fost acreditate în funcţie de nevoia fiecărui beneficiar care se adresează 
serviciului social.  

În calitate de furnizor de servicii sociale, începând cu anul 2009 şi până în prezent, 
Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi a obţinut subvenţionarea serviciilor de asistenţă socială de 
la bugetul local în temeiul Legii 34/1998. 

Centrul de Sprijin Social pentru Romi funcționează, de la înființare și până în prezent, în 
imobilul (parţial parter) situat în Galaţi, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 în baza Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 458/27.09.2007 și îndeplineşte toate standardele de 
calitate în domeniul serviciilor sociale şi a activităţilor de interes public prevăzute de art. 11 
alin. (9) din Legea nr.197/2012 cu modificările și completările ulterioare, precum şi elementele 
şi condiţiile desfăşurării activităţilor proiectelor derulate, sau în curs de derulare.  

Asociația „Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi” a devenit furnizor de servicii sociale 
specializate, obţinând licenţă de funcţionare pentru serviciul social „Centrul de Sprijin Social 
pentru Romi” şi a dezvoltat o serie de servicii sociale acreditate ce răspund la o multitudine de 
cauze care conduc la excluziunea socială pentru minoritatea romilor din judeţul Galaţi: lipsa 
actelor de identitate şi de stare civilă, lipsa unui venit permanent, lipsa unei calificări, lipsa unui 
loc de muncă, acces limitat la serviciile publice sociale de sănătate şi de educaţie, risc crescut 
de abandon şcolar, discriminarea, lipsa informaţiilor privind drepturile sociale și serviciile 
sociale disponibile fiecărui cetăţean, indiferent de etnie, stare socială, orientare politică sau 
grad de cultură. Serviciile sociale oferite, sunt de interes public şi se desfăşoară la nivelul 
judeţului Galaţi. 

De la înființarea Centrului și până în prezent, Școala Gimnazială Specială „Constantin 
Pufan” a sprijinit Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi” în vederea desfășurării 



activităţilor specifice din cadrul serviciului social “Centrul de Sprijin Social pentru Romi” care 
constau, în principal, în: 

 - Informarea şi consilierea părinţilor romi despre importanţa educaţiei şcolare şi 
conştientizarea acestora cu privire la înscrierea copiilor cu probleme educaţionale speciale în 
învăţământul şcolar special; 

 - identificarea elevilor de etnie romă cu probleme educaţionale speciale şi susţinerea 
acestora pentru înscrierea în învăţământul educaţional special; 

 - informarea părinţilor de etnie romă şi a elevilor romi cu probleme educaţionale 
speciale despre avantajele înscrierii într-o şcoală cu învăţământ educaţional special; 

 - identificarea copiilor, tinerilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală 
de înscriere în sistemul de învăţământ sau care au întrerupt parcursul educaţional, pentru 
înscrierea în programe de recuperare şcolară „A doua şansă”; 

 - sprijinirea unor concursuri pe tema diversităţii pentru promovarea multiculturalismului, 
a tradiţiilor şi a particularităţilor culturale ale minorităţilor naţionale; 

 - promovarea măsurilor afirmative în educaţie pentru elevii romi cu cerințe educative 
speciale etc. 

Drept urmare, ținând cont de toate aspectele mai sus prezentate, precum și de faptul că, 
la momentul actual, imobilul în care funcționează Centrul este proprietatea Județului Galați și 
se află în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați, în scopul 
asigurării continuității în desfășurarea activităților Centrului de Sprijin Social pentru Romi, 
propunem încheierea unui Acord de Parteneriat între cele trei entități.  

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum 
şi avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement şi al Comisiei de specialitate nr. 5 
pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 
 

 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

 
Costel FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Director executiv, 
               Marin Popescu 

 
 

   Șef serviciu  Eugenia Pufu                                                                                                                           Director executiv adjunct, 
     25.08.2022                                                                                                                                                Sorin Hălășag 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                       
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 

Nr. 10045/26.08.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea parteneriatului 
între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, 

Școala Gimnazială Specială „Constantin Pufan” Galați și Asociația „Alianța Romilor din 
Județul Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității Centrului de sprijin social 

pentru romi (cod serviciu social 8899 CZ – PN – III) 
 
 Centrul de Sprijin Social pentru Romi (cod serviciu social 8899–CZ–PN–III) a fost 
înfiinţat în anul 2006 printr-un proiect derulat de Programul Naţiunilor Unite de Dezvoltare şi 
Guvernul Suediei prin Agenţia Internaţională de Dezvoltare şi Cooperare, având ca parteneri 
Guvernul României prin Agenţia Naţională pentru Romi, Primăria Municipiului Galaţi - 
cofinanţator şi Instituţia Prefectului Judeţul Galaţi prin Biroul Judeţean pentru Romi.  

Totodată, Centrul de Sprijin Social pentru Romi reprezintă unul dintre proiectele de 
succes care a ghidat realizatorii de strategii în domeniul incluziunii romilor în procesul de 
regândire a intervenţiilor comunitare adresate membrilor comunităţilor vulnerabile cu romi 
bazat pe principiul abordării integrate.  

Lecţiile învăţate în cadrul acestui proiect, precum şi rezultatele obţinute, s-au constituit 
în iniţiativa unui proiect de hotărâre care a condus la aprobarea HCL Galaţi Nr. 
458/27.09.2007, prin care sustenabilitatea proiectului Centrul de Sprijin Social pentru Romi a 
fost atribuită Asociaţiei Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi cu obligativitatea de a asigura 
continuitatea activităţilor în acord cu recomandările finanţatorului.  

Pentru asigurarea sustenabilităţii proiectului şi continuitatea activităţilor, Alianţa Romilor 
din Judeţul Galaţi a devenit furnizor de servicii sociale acreditate prin Certificatul de acreditare 
servicii sociale Seria AF Nr. 000897 din 25.04.2014, obţinând licenţa de funcţionare pentru 
serviciul social „Centrul de Sprijin Social pentru Romi” (cod serviciu social 8899–CZ–PN–III)  
Seria LF Nr. 0000415 din 23.12.2015, eliberată de MMFPSPV, reînnoită prin licența de 
funcționare Seria LF nr. 0009754 din 23.12.2020 cu valabilitate până în 22.12.2025. 

Serviciile sociale acordate de Asociaţa Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi (în calitatea 
sa de furnizor de servicii sociale) prin Centrul de Sprijin Social pentru Romi sunt de interes 
public la nivel de judet şi au fost acreditate în funcţie de nevoia fiecărui beneficiar care se 
adresează serviciului social.  

În calitate de furnizor de servicii sociale, începând cu anul 2009 şi până în prezent, 
Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi a obţinut subvenţionarea serviciilor de asistenţă socială de 
la bugetul local în temeiul Legii 34/1998. 

Centrul de Sprijin Social pentru Romi funcționează, de la înființare și până în prezent, în 
imobilul (parţial parter) situat în Galaţi, strada 1 Decembrie 1918, nr. 25 în baza Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 458/27.09.2007 și îndeplineşte toate standardele de 
calitate în domeniul serviciilor sociale şi a activităţilor de interes public prevăzute de art. 11 
alin. (9) din Legea nr.197/2012 cu modificările și completările ulterioare, precum şi elementele 
şi condiţiile desfăşurării activităţilor proiectelor derulate, sau în curs de derulare.  

Asociația „Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi” a devenit furnizor de servicii sociale 
specializate, obţinând licenţă de funcţionare pentru serviciul social „Centrul de Sprijin Social 
pentru Romi” şi a dezvoltat o serie de servicii sociale acreditate ce răspund la o multitudine de 
cauze care conduc la excluziunea socială pentru minoritatea romilor din judeţul Galaţi: lipsa 
actelor de identitate şi de stare civilă, lipsa unui venit permanent, lipsa unei calificări, lipsa unui 
loc de muncă, acces limitat la serviciile publice sociale de sănătate şi de educaţie, risc crescut 
de abandon şcolar, discriminarea, lipsa informaţiilor privind drepturile sociale și serviciile 
sociale disponibile fiecărui cetăţean, indiferent de etnie, stare socială, orientare politică sau 
grad de cultură. Serviciile sociale oferite, sunt de interes public şi se desfăşoară la nivelul 
judeţului Galaţi. 

De la înființarea Centrului și până în prezent, Școala Gimnazială Specială „Constantin 
Pufan” a sprijinit Asociația „Alianța Romilor din Județul Galaţi” în vederea desfășurării 
activităţilor specifice din cadrul serviciului social “Centrul de Sprijin Social pentru Romi” care 
constau, în principal, în: 



 - Informarea şi consilierea părinţilor romi despre importanţa educaţiei şcolare şi 
conştientizarea acestora cu privire la înscrierea copiilor cu probleme educaţionale speciale în 
învăţământul şcolar special; 
 - identificarea elevilor de etnie romă cu probleme educaţionale speciale şi susţinerea 
acestora pentru înscrierea în învăţământul educaţional special; 
 - informarea părinţilor de etnie romă şi a elevilor romi cu probleme educaţionale 
speciale despre avantajele înscrierii într-o şcoală cu învăţământ educaţional special; 
 - identificarea copiilor, tinerilor şi adulţilor de etnie romă care au depăşit vârsta legală 
de înscriere în sistemul de învăţământ sau care au întrerupt parcursul educaţional, pentru 
înscrierea în programe de recuperare şcolară „A doua şansă”; 
 - sprijinirea unor concursuri pe tema diversităţii pentru promovarea multiculturalismului, 
a tradiţiilor şi a particularităţilor culturale ale minorităţilor naţionale; 
 - promovarea măsurilor afirmative în educaţie pentru elevii romi cu cerințe educative 
speciale etc. 

Drept urmare, ținând cont de toate aspectele mai sus prezentate, precum și de faptul că, 
la momentul actual, imobilul în care funcționează Centrul este proprietatea Județului Galați și 
se află în administrarea Școlii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galați, în scopul 
asigurării continuității în desfășurarea activităților Centrului de Sprijin Social pentru Romi,  se 
propune încheierea unui Acord de Parteneriat între cele trei entități. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Ordonanța Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare și prevederile 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Astfel, conform dispozițiilor art. 49 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, 
„Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul 
prezentei ordonanţe prin: a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor 
spaţii pentru sedii, în condiţiile legii;”.  

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și e) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 cu modificările şi completările ulterioare: „Consiliul 
judeţean are atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes județean” și „Consiliul 
judeţean are atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”. 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice 
de interes județean, conform prevederilor art. 173 alin. (5) lit. a) și b) din acelaşi act normativ, 
„asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind 
educația și 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 acest sens, „consiliile judeţene hotărăsc, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea 
cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
județean [art. 173 alin. (7) lit. a) din Codul administrativ].  

      
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, autoritatea deliberativă, în speţă Consiliul Judeţean 

Galaţi, „adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. [art. 182 alin. 
(1) din codul administrativ]. 

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