
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din __________________ 2022 

 

privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire 
copii în regim de urgenţă din cadrul Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart” al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11734/18.10.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi nr. 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 57574/05.10.2022 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 11734/05.10.2022;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 18/03.10.2022; 

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

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

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015, privind aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 25/2019 
privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial 
destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017, pentru aprobarea 
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi 
a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b)  din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. (1),art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de primire 
copii în regim de urgenţă din cadrul Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart” al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei nr. 1 parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se aprobă Procedura privind admiterea copiilor în Centrul de primire în regim de urgenţă, 
conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Se aprobă Procedura privind încetarea îngrijirii copiilor în Centrul de primire în regim de 
urgenţă, conform anexei nr. 3 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(4) Se aprobă Procedura privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea suspiciunilor de 
abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copiilor în Centrul de primire 
în regim de urgenţă, conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(5) Se aprobă Procedura privind controlul comportamentului copiilor în Centrul de primire în 
regim de urgenţă, conform anexei nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi care răspunde de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

                     Ionel Coca                                                                                 SMRUSSMAC – consilier  
1. ex./17.10.2022                                                                                                                                                          Stănescu Mădălina  

Contrasemnează pentru legalitate: 
  Secretarul General al Judeţului, 
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 Anexa nr. 1 
 

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

de servicii sociale „Irene şi Stuart” 
 

Art.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului 
social "Centrul de primire copii în regim de urgență” , elaborat în vederea asigurării funcţionării 
acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului 
persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi 
pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 
legali/convenţionali, vizitatori. 
Art.2 (1) Serviciul social " Centrul de primire copii în regim de urgență”, cod serviciu social 
8790 CR-C-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galați acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 
000685/16.05.2014. 
(2) Serviciul social "Centrul de primire copii în regim de urgență” face parte din Complexul de 
servicii sociale „Irene şi Stuart” şi este situat în mun. Galaţi, str. Brăilei, nr. 138E,etaj 2, jud. 
Galaţi şi are capacitatea de max. 8 locuri. 
Art.3 Scopul serviciului social "Centrul de primire copii în regim de urgență“ este de a asigura 
protecția copilului abuzat, neglijat și exploatat, pentru o perioadă determinată de timp,respectiv 
maxim 6 luni, atunci când acesta se află în pericol iminent în propria familie, familia lărgită sau 
familia substitutivă, în baza măsurii de plasament în regim de urgenţă, stabilită în condiţiile 
legii. 
Art.4 (1) Serviciul social "Centrul de primire copii în regim de urgență” funcţionează cu 
respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 
reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
272/2004,  cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 
protecţie specială Anexa 2. 
Art.5 (1) Serviciul social "Centrul de primire copii în regim de urgență” este înfiinţat, se 
organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul 
naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării 
serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 
lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în 
standardele minime de calitate aplicabile. 
(2) Misiunea centrului de primire în regim de urgență este de a asigura protecția copilului 
abuzat, neglijat și exploatat sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă, sau în 
familia substitutivă, precum și găzduirea și îngrijirea acestuia pe perioadă determinată de max. 
6 luni, în baza măsurii de plasament în regim de urgenţă, stabilită în condiţiile legii. 
(3) Obiectivele serviciului social "Centrul de primire copii în regim de urgență” sunt: 
a) asigurarea protecției în regim de urgență; 
b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și 
consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă 
c) prevenirea absenteismului și abandonului școlar; 
d) realizarea și asigurarea unui mediu și climat stimulativ în cadrul centrului; 
e) asigurarea și menținerea stării de sănătate ; 
f) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 
(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul de primire 
copii în regim de urgență" sunt următoarele: 
a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  
b) deschiderea către comunitate;  
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c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a 
unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate;  
d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;  
e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;  
f) respectarea demnităţii copilului;  
g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi 
de gradul sau de maturitate;  
h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi 
cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  
i) menţinerea împreună a fraţilor;  
j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  
k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  
l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont 
de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică 
m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinată, până la integrarea sau 
reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;  
n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor 
părinteşti; 
o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  
p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  
r) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de 
vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu 
respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
s) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;    
Art.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de primire copii în regim de urgență” 
sunt copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, aflați în una din următoarele situații: 
- abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violență; 
- aflat în pericol iminent în propria familie, familia extinsă, familia de plasament sau asistent 
maternal profesionist. 
(2) Admiterea beneficiarilor în centru se realizează în baza dispoziţiei Directorului General al 
Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați privind instituirea măsurii de 
plasament în regim de urgență sau în baza ordonanței preşedințiale emisă de către instanța 
judecătorească. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor sunt cuprinse în proceduri. 
(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate "Centrul de primire copii în regim de 
urgență "  au următoarele drepturi: 
a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 
religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la 
luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 
c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 
d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile 
care au generat situaţia de dificultate; 
e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 
f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 
g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 
h) copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de 
resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 
i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, 
mentală, spirituală, morală şi socială; 
j) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
k) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile 
prevăzute de lege; 
l) copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, 
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precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în 
care acest lucru nu contravine interesului său superior; 
m)  copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi 
familiale; 
n) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii 
nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 
o) copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge 
şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării 
efective a acestui drept; 
p) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 
q) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 
r) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, în limitele prevăzute de 
lege; 
s) copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la 
viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei 
sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din 
care face parte; 
t) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus 
pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 
u) copilul are dreptul la intimitate; 
v) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 
w) copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod 
liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii; 
x) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale 
fundamentale; 
y) copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a 
acestora. 
z) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, 
religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 
(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în " Centrul de primire copii în regim de 
urgență " au următoarele obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi 
economică; 
b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a 
serviciilor sociale; 
c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în 
funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 
d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 
e) să respecte prevederile prezentului regulament. 
f) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea 
planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/ Planului de 
Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz; 
g) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ 
programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului 
personalizat de intervenţie ; 
h) să respecte Regulamentul de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, 
program zilnic etc); 
i) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 
j) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 
k) să participe la activităţile organizate în centru;  
l) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 
m) să respecte intimitatea celorlalţi; 
n) să participe la activităţi de consiliere în grup; 
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o) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 
p) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe ceilalţi 
copii/ adulţi; 
q) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea 
muncii; 
r) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare ; 
s) să respecte proprietatea celorlaţi. 
t) să respecte prevederile prezentului regulament. 
Art.7 Principalele funcţii ale serviciului social "Centrul de primire copii în regim de urgență"  
sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea 
următoarelor activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2.  îngrijire personală; 
3.  educare; 
4.  dezvoltare abilități de viață independentă; 
5.  consiliere psihosocială și suport emoțional 
6.  supraveghere 
7.  reintegrare familială și comunitară 
8. îngrijire medicală curentă,  
9. servirea hrană caldă. 
10. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare 
necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 
11. acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 
12. asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi 
supraveghere permanentă a beneficiarilor; 
13. asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 
14. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 
15. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 
16. asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării 
cunoştinţelor   şi deprinderilor necesare integrării sociale; 
17. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 
18. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 
19. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, 
adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 
20. asigură intervenţie de specialitate; 
21. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 
22. urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, 
integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 
completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii 
îngrijirii acordate; 
23. asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, 
socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 
24. dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică 
pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire, 
inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile 
educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de 
dezvoltare a copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv 
modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte 
persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi; 
25. oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită 
şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei; 
26. asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată 
contactă şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, 
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conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi 
funcţionare si planul individualizat de protecţie; 
27. asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea 
deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau 
integrarea familiala şi/sau socio-profesională; 
28. în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în 
considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor 
acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 
29. încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si 
să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 
30. asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai 
apropiat de mediul familial; 
31. asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, 
ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
32. oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, 
precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie 
pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viata independentă; 
33. asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, 
precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând individualitatea 
şi nevoile specifice ale fiecărui copil; 
34. asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, 
emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 
satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate; 
35. acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea 
medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare 
din partea medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie 
pentru sănătate; 
36. sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu 
prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate; 
37. asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care 
contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 
38. asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi 
reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice; 
39. asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu 
privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ; 
40. promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, 
discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ; 
41. asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără 
permisiune; 
42. informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite 
în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 
43. asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului 
familial ; 
44. asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul 
corespunzător numărului şi nevoilor copiilor; 
45. asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei 
copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 
vătămător; 
46. colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii 
pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, 
cât şi în exteriorul său; 
47. exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale 
de Asistență Socială si Protecția Copilului Galaţi 
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b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg 
despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
1. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante;ghiduri) 
2.  promovarea imaginii centrului în comunitate; 
3.  elaborarea de rapoarte de activitate; 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare 
a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra 
categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului 
acestuia, prin realizarea unor campanii de promovare a drepturilor copilului; 
d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 
2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea 
următoarelor activităţi: 
1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului ; 
întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului, inclusiv a 
manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 
2. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
3. întocmirea fişelor de post ; 
4. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 
5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 
6. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 
7. organizarea ședințelor administrative; 
Art.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia  să 
asigure structura de personal,  în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de 
beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de 
posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, 
aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi. 
(2)Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în 
statele de funcţii. 
Art.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de 
către un şef de complex, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  
(2) Atribuţiile şefului de complex sunt: 
a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul 
serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi 
îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul 
furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării 
obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii 
civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor 
proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii 
care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 
e) întocmeşte raportul anual de activitate; 
f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de 
personal; 
h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale 
drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 
j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, 
în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 
sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 
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k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare; 
l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi 
instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de 
la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 
societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 
n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 
o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului 
bugetar; 
p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor 
a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 
q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de 
învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de 
minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai 
învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu 
experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 
(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în 
condiţiile legii. 
Art.10 (1) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă și personalul auxiliar din Centrul de 
primire copii în regim de urgență este : 
a)  asistent social (263501); 
b) psiholog (263411); 
c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508);  
d) asistent medical generalist (222101);    
(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 
a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea 
prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 
b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de 
resurse; 
c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 
d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de 
nerespectare a prevederilor prezentului regulament; 
e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 
f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării 
legislaţiei; 
g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Atribuţiile fiecarei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de 
conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea 
resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de 
calitate aplicabile. 
(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de 
lege; 
d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 
e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
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Anexa nr. 2 
 

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

 
Obiectiv specific: Crearea mediului ambiant, condiții de calitatea pentru găzduire, îngrijire, 
educare pe perioada șederii în centru, acordarea de servicii personalizate  
Indicatori de performanță: asigurarea de servicii sociale pentru un număr de minori care să 
acopere capacitatea centrului.  
Responsabil: asistent social, instructor de educație, psiholog, asistent medical, manager de 
caz, șef centru, director general 
Resurse umane: asistent social, manager de caz, psiholog, instructor de educație, asistent 
medical, șef complex 
Resurse materiale:  materiale de logistică: rechizite, calculatoare. 
Resurse financiare: au în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de 
funcționare și sume alocate pentru situații de urgență. 
Risc: eroare în întocmirea documentelor de admitere, neasumarea responsabilității, acordarea 
de servicii generale, de masă 
Acțiuni de minimizare a riscurilor:  
1.instruirea privind modul de întocmire a documentelor; 
2. specificarea clară a responsabililor, stabilirea unui mod de lucru clar; 
3. implicarea activă a întregului personal în vederea determinării nevoilor și abilităților copiilor 
 
ART.1 (1) Admiterea în centrul de primire în regim de urgenţă a copilului în pericol iminent în 
propria familie, familia lărgită sau familia substitutivă se realizează în baza măsurii de 
plasament în regim de urgenţă, stabilită în condiţiile legii. 
(2) Sesizările primite cu privire la situaţiile de pericol, sunt evaluate de Serviciul de evaluare 
inițială și intervenție în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație,repatrieri din cadrul DGASPC 
Galați. 
(3) Admiterea în centru se realizează pe baza dispoziției Directorului general al DGASPC 
Galați.  
(4) La admiterea în centru, șeful complexului desemnează prin proces- verbal un persoană de 
referință responsabilă care colaborează cu managerul de caz din cadrul Serviciului 
management de caz pentru copiii  din sistemul de protecţie specială. 
(5) Șeful Serviciului management de caz pentru copiii  din sistemul de protecţie specială  
propune un manager de caz, care este desemnat prin dispoziție a Directorul General Adjunct 
pentru Protecție Socială. 
(6) La admiterea în centru, instructorul de tură întocmește un Proces verbal de admitere și o 
Fișă de admitere.  
ART.2 (1)  La admiterea în centru, copilului i se asigură un mediu primitor, în care i se respectă 
identitatea cu toate aspectele ei și intimitatea.  
(2) Copilul este încurajat să-și exprime sentimentele legate de situația de dificultate în care se 
află.  
(3) Personalul din centru le acordă sprijin copiilor, semnalează sau solicită ajutor pentru 
rezolvarea unor probleme personale. 
(4) Copilului i se explică foarte clar, pe înțelesul lui, care este specificul centrului, care sunt 
serviciile de care beneficiază, este informat asupra Cartei drepturilor beneficiarilor unde sunt 
înscrise drepturile copilului rezident. 
(5) Informarea copilului se consemnează sub semnătură într-un Proces verbal de informare. 
(6) Informările sunt înregistrate în Registrul pentru informarea/instruirea și consilierea 
beneficiarilor, fiind înregistrată tema informării, persoana care a făcut informarea, semnătura 
acesteia și semnătura beneficiarilor, respectiv, a altor persoane dacă sunt prezente. 
ART.3 În decursul a 72 de ore de la admitere, copilul beneficiază de consiliere psihologică 
consemnată în Fișa de consiliere psihologică. 
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ART. 4 (1) În termen de 3 zile de la admitere, în baza constatărilor specialiștilor de la nivelul 
centrului, asistentul social împreună cu persoana de referință stabilesc împreună cu copilul un 
Program de acomodare pentru o perioadă de 2 săptămâni. 
(2)  Pe perioada celor două săptămâni de acomodare se realizează întâlniri periodice ale 
copilului cu persoana de referință, psihologul, asistentul social, asistentul medical și șeful 
complexului. Personalul va urmări cunoașterea copilului, favorizând integrarea lui în colectiv, 
dar și în comunitate.  
(3)  Copilul trebuie să fie informat într-o manieră clară și accesibilă, în raport cu nivelul lui de 
înțelegere, care sunt regulile de conviețuire în centru, precum și asupra posibilității de a-și 
exprima nevoile și nemulțumirile, atât prin adresare directă, cât si în scris, comunicându-se 
personalului de tură pentru soluționarea problemelor urgente, iar nemulțumirile șefului 
complexului.  
(4)  Asistentul social menține legătura cu managerul de caz în ce privește situația copilului, 
progresele și/ sau regresele pe care acesta le înregistrează.  
(5) În ce privește organizarea întâlnirilor, informări care necesită trasarea de responsabilități, 
respectiv exprimarea de opinii, contactul managerului de caz va fi prioritar cu șeful complexului.  
(6) La finele celor două săptămâni, respectiv a perioadei de acomodare, are loc o evaluare 
internă,  întocmindu-se în acest sens de către asistentul social Fișa de evaluare primară, în 
baza căreia se completează Raportul sintetic. 
ART.5 (1) Ulterior, managerul de caz întocmește Planul Individualizat de Protecție, care se 
comunică responsabilului de caz, asistentului social, persoanei de referință și asistentului 
medical responsabil.  
(2) Aceștia întocmesc planurile de intervenție specifice pe domeniile de activitate, astfel: 
a) Plan de intervenție pecific pentru reintegrare și menținerea/ dezvoltarea legăturii cu 
părinții, familia lărgită și/ sau alte persoane importante pentru copil – întocmit de 
asistentul social; 
b) Plan de intervenție specific pentru sănătate – întocmit de asistentul medical responsabil; 
c) Plan de intervenție specific pentru educație – întocmit de instructorul - persoana de 
referință; 
d) Plan de intervenție pentru recreere, petrecerea timpului liber și socializare – întocmit 
de persoana de referință; 
e) Plan de intervenție specific pentru deprinderi de viață independentă – întocmit de 
instructorul persoana de referință; 
(3) Planurile de intervenție specifice vor cuprinde obiective specifice, clare și realiste cu acțiuni 
specifice ce urmează a fi realizate pentru atingerea lor. 
(4) Pentru înregistrarea și evaluarea educației non-formale și informale se completează lunar 
(odată cu monitorizările)  de către instructorul persoană de referință Fișă privind educația 
copilului 
ART.6 Evaluarea obiectivelor prevăzute în PIP și PIS-uri se face trimestrial, completându-se 
fişele de evaluare comprehensivă; Fișa de evaluare socială de către asistentul social; Fișa de 
evaluare medicală de către asistentul medical; Fișa de evaluare psihopedagogică pentru copilul 
școlarizat; Fișa de evaluare educațională pentru copilul neșcolarizat de către psiholog. 
ART.7 Se realizează întâlnirea pluridisciplinară, în urma căreia managerul de caz completează 
Minuta întâlnirii dintre managerul de caz și membrii echipei pluridisciplinare și realizează 
Raportul de reevaluare a situației.  
ART.8 Pentru fiecare copil protejat în centru se întocmește un dosar personal care conține 
documente relevante privind situația copilului: 
a) actele (în copie) care certifică identitatea copilului și a părinților acestuia; 
b) dispoziția directorului DGASPC privind măsura plasamentului de urgență sau hotărârea 
instanței de judecată privind instituirea/ încetarea măsurii de protecție; 
c) Procesul verbal de admitere; 
d) Fișa de admitere; 
e) Fișa de evaluare primară; 
f) Planul individualizat de protecție; 
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g) Planurile de intervenție specifice; 
h) Monitorizările lunare; 
i) Fișa privind educația copilului; 
j) Fișele de evaluare comprehensivă (Fișa de evaluare socială; Fișa de evaluare medicală; 
Fișa de evaluare psihopedagogică pentru copilul școlarizat; Fișa de evaluare educațională 
pentru copilul neșcolarizat); 
k) Raportul privind implementarea obiectivelor din Planul individualizat de protecție; 
l) Orice alte documente referitoare la activitatea beneficiarilor. 
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Anexa nr. 3 
 

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

Obiectiv specific: Asigurarea părăsirii centrului în condiții de siguranță  
Indicatori de performanță: Numărul de copii care ies din centru de primire în regim de urgenţă 
Responsabil: asistent social, instructor de educație, psiholog, asistent medical, șef complex, 
manager de caz 
Resurse umane: asistent social, manager de caz, psiholog, instructor de educație, asistent 
medical, șef complex 
Resurse materiale:  materiale de logistică: rechizite, calculatoare. 
Resurse financiare: au în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de 
funcționare. 
Risc: plecarea beneficiarilor în mod inadecvat, necunoașterea destinației și a condițiilor. 
Acțiunea de minimizare a riscurilor: instruirea privind modul de întocmire a documentelor, 
comunicarea cu toți factorii implicați în preluarea copiilor. 
 
ART.1 (1)   Ca urmare a hotărârii instanței judecătorești competente cu privire la a măsura  
temporară (max. 6 luni) de plasament în regim de urgenţă, managerul de realizează activităţile 
necesare privind reintegrarea/ plasarea la o familie/asistent maternal profesionist sau identifică 
serviciul rezidențial în care copilul să fie trasferat.  
(2) Încetarea serviciilor și părăsirea centrului se realizează numai cu pregătirea prealabilă a 
copiilor și în condițiile prevăzute de lege. 
(3) În cazul reintegrărilor în familie sau familia extinsă, atât copilul, cât și familia beneficiază de 
consiliere psihologică privind crearea unui mediu familial, bazat de înțelegere și respect 
reciproc. 
(4) În cazul plasamentului la un asistent maternal profesionist, acesta este selectat pe bază de 
evaluare și compatibilitate cu nevoile copilului. Se vor realiza întâlniri asistate, în care ambele 
părți vor beneficia de consiliere psihologică și socială în vedere adaptării cât mai rapide la noul 
context familial. 
(5) După stabilirea măsurii de protecţie de care va beneficia copilul, acesta va beneficia de 
consiliere psihologică și socială privind adaptarea la noul mediu și menținerea sistemelor de 
valori dobândite.  
ART.2 Consilierile sociale sunt înregistrate în Fișe de consiliere socială, aflate în original la 
dosarul beneficiarului.  
ART.3 Pentru înregistrarea consilierilor psihologice se vor utiliza Fișele de consiliere 
psihologică.  
ART. 4 Șeful complexului ia măsurile necesare pentru ca părăsirea centrului să se realizeze în 
condiții de securitate fizică și psihică. 
ART.5 (1)  Persoana de referință se asigură că minorul dispune de îmbrăcămintea și 
încălțămintea necesară.  
(2) Șeful complexului asigură primirea de către copil a bunurilor de valoare și a documentelor 
personale originale. 
(3) Șeful complexului se  asigură că minorul este însoțit, că are asigurat transportul și că deține 
resursele necesare pentru deplasarea la destinație.  
(4) Asistentul social întocmește Procesul verbal de externare, în care sunt înregistrate datele 
minorului, motivele externării, condițiile externării și bunurile materiale ale minorului. 
ART.6 (1)  Toate informațiile referitoare la condițiile în care s-a făcut încetarea serviciilor, 
precum și data la care s-a realizat informarea în scris a Serviciului public de asistență socială 
din localitatea/ județul unde va avea domiciliul/rezidența copilul, se consemnează în Registrul 
de evidență a ieșirilor beneficiarilor.  
(2) Informarea SPAS este realizată de Serviciul management de caz pentru copiii  din sistemul 
de protecţie specială. 
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ART.6 (1) Dacă copilul merge către alt serviciu rezidenţial din cadrul DGASPC Galați, acesta 
este însoțit de dosarul personal original și dosarele medical şi psihologic în original. 
(2) Dacă părăsește sistemul rezidențial sau merge în alt județ, dosarele sunt transmise în copie 
persoanelor responsabile, dosarele originale rămânând în centru, fiind arhivate conform 
Nomenclatorului arhivistic. 
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Anexa nr. 4 
 

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

în “Centru de primire copii în regim de urgenţă” 
 

Obiectiv specific: Asigurarea bunăstării vieţii copilului şi protecţiei acestuia într-un mediu 
familial sănătos. 
Indicatori de performanță: Număr de sesizări efectuate de copii, privind suspiciuni sau situații 
evidente de abuz asupra copiilor. 
Responsabil: asistent social, instructor de educație, psiholog, asistent medical, șef complex 
Resurse umane: șef ccomplex, manager de caz, director general adjunct pentru protecție 
socială 
Resurse materiale:  materiale de logistică:rechizite, calculatoare. 
Resurse financiare: au în vedere prevederea în buget a sumelor necesare cheltuielilor de 
funcționare și sume alocate pentru situații de urgență. 
Risc: Nesemnalarea imediat a cazului de abuz, neglijare către conducerea DGASPC Galați 
Acțiunea de minimizare a riscurilor: Șeful de complex sau în lipsa acestuia, persoana care a 
identificat un caz de abuz sau neglijare, are obligația de a semnala în maxim două ore 
conducerea DGASPC Galați 
 
ART.1 (1)  Personalul monitorizează activitățile întreprinse de copii pe perioada când nu se află 
în incinta centrului, în scopul prevenirii; riscului de abuz, neglijare; exploatare sau orice altă 
formă de violență. 
(2) Personalul centrului încurajează și sprijină copiii pentru a sesiza orice formă de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice formă de violență, inclusiv tratamente inumane sau degradante 
la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în familie sau în 
comunitate. 
ART.2 Șeful complexului și asistentul social organizează sesiuni de informare și consiliere a 
copiilor cu privire la tipurile de abuz, neglijare, exploatare sau orice formă de violență, 
tratamente inumane sau degradante, modalitatea de identificare și sesizare a acestora.  
ART.3 (1)   Personalul de specialitate și de educație asigură sprijin psihologic și consiliere 
copiilor care au fost intimidați sau discriminați, în situația copiilor abuzați, neglijați sau 
exploatați.  
(2)Rapoartele trimestriale conțin informații cu privire la sprijinul oferit beneficiarilor 
ART.4 (1) Șeful complexului instruiește personalul sau facilitează accesul acestuia la cursuri de 
formare cu privire la: prevenirea și combaterea oricărei forme  de abuz în relația cu copiii pe 
parcursul derulării activităților din centru, modalitățile de identificare și sesizare a eventualelor 
forme de abuz la care pot fi sau au fost supuși copiii în familie sau comunitate.  
(2)  Sesiunile de instruire se înscriu în Registrul privind instruirea personalului. 
ART.5 (1)  În centru este strict interzisă agresarea verbală sau fizică a copiilor.  
(2) Șeful complexului sau, în lipsa acestuia, persoana care a identificat un caz de abuz sau 
neglijare sau are suspiciunea unui abuz asupra copilului are obligația de a semnala imediat 
cazul către conducerea DGASPC Galați.  
(3) Centrul deține un Registru de evidență a cazurilor de abuz, neglijență sau discriminare 
identificate, în care se menționează inclusiv instituțiile desizate și, după caz, măsurile 
întreprinse. 
(4) Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința DGASPC Galați de către șeful 
de complex, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia. 
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Anexa nr. 5 
 

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

 
Obiectiv specific: Reducerea până la eliminare a comportamentelor sociale inadecvate 
Indicatori de performanță: Numărul de copii care au primit sancțiune 
Responsabil: asistent social, instructor de educație, psiholog, asistent medical, șef complex 
Resurse umane: asistent social, manager de caz, psiholog, instructor de educație, asistent 
medical, șef complex 
Resurse materiale:  materiale de logistică: rechizite, calculatoare. 
Resurse financiare: prevederi bugetare ale bugetului instituţiei  
Risc: perpetuarea și multiplicarea comportamentelor neadecvate. 
Acțiunea de minimizare a riscurilor: Mediul în care trăieşte copilul trebuie să fie unul 
organizat, cald, caracterizat de înţelegere şi respect faţă de copil, vom reuşi să-i transmitem că 
el este o persoană importantă pentru noi, că drepturile sale sunt importante şi sunt respectate, 
şi că o condiţie pentru buna înţelegere şi convieţuire este ca la rândul său să respecte 
drepturile celorlalţi şi să-şi asume responsabilităţi în acord cu particularităţile de vârstă şi 
dezvoltare ale copilului. 
 
 
ART. 1(1) Pentru a permite dezvoltarea echilibrată a copilului controlul comportamentului 
presupune stabilirea de reguli, limite şi consecinţe ale încălcării acestora.  
(2)  Copilul se va simţi în siguranţă, interiorizând „ce poate face”, „ce se întâmplă dacă se 
petrece un anumit lucru”, „la ce se aşteaptă adulţii/copiii de la el”, fapte care conferă un grad 
mare de auto-control al vieţii personale.  
(3)  De asemenea, în acest fel se poate proteja de riscurile care pot apărea în diversele medii 
sociale în care trăiește sau îşi desfăşoară activitatea copilul. 
(4) Instructorul de educaţie poate realiza o serie de acţiuni cu ar fi: 
a) Să ia în consideraţie capacitatea copilului de a înţelege cerinţa; 
b) Este important pentru copil sa fie implicat în activităţi plăcute, care să îi capteze atenţia, 
deviindu-l de la un comportament nedorit; 
c) Se pot implica şi ei în jocul copiilor, aceasta fiind o modalitate excelentă de a exersa reguli, 
comportamente dorite, de a-l ajuta pe copil să descopere preocupări cu adevărat pozitive 
ART. 2 (1) În procesul de formare a unei conduite adecvate este foarte important ca 
instructorul de educaţie să se concentreze asupra comportamentelor pozitive ale copilului şi 
care trebuie confirmate, crescând astfel probabilitatea repetării lor.  
(2)  Instructorul de educaţie contribuie astfel la creşterea încrederii în sine a copilului şi la 
construirea unei relaţii deschise, bazate pe recunoaştere şi respect. 
(3) Modalităţi de sprijinire a copilului în procesul de construire a autonomiei morale: 
a) Normele se stabilesc pe baze raţionale şi în majoritatea situaţiilor acestea se stabilesc cu 
participarea copiilor; 
b) În momentul în care sunt impuse, normele se explică, deoarece adeseori înţelegerea 
acestora este dificilă pentru copil, explicaţia având valoarea adăugată de control al 
comportamentului din partea personalului; 
c) Copiii au dreptul de a discuta regula şi raţiunile pe care se bazează aceasta; 
ART. 3 Comportament pozitiv poate fi întărit cu: 
a)Laudă – copilul să fie apreciat şi să-i fie valorizate eforturile de către personal. 
Aceasta dovedeşte faptul că îi este recunoscut un rezultat bun obţinut sau un comportament 
pozitiv, şi de asemenea că îi este apreciată persoana sau eforturile pe care le face. Copiii au 
nevoie să le fie lăudate acţiunile, rezultatele, atât cele care ţin de viaţa de zi cu zi  cât şi cele 
care ţin de activităţile lor specifice, şcolare. 
b)Recompense - Personalul din centru trebuie să se concentreze asupra răsplătirii copilului 
atunci când are un comportament pozitiv. Răsplata poate consta, în funcţie de vârsta copilului, 
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în diverse acţiuni sau recompense simbolice, care sunt însă foarte apreciate. Aceste 
recompense trebuie folosite cu discernământ, astfel încât să nu devină o rutină şi să îşi piardă 
sensul. 
c)Disciplinarea activă - Copilul trebuie să înţeleagă şi să accepte regulile şi limitele stabilite 
împreună cu instructorul de educaţie, iar dacă are un comportament nepotrivit, trebuie sa i se 
spună exact ce anume a greşit. 
ART. 4 (1) Personalul poate utiliza măsuri restrictive (de exemplu, imobilizare, izolare etc.) 
numai ca ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării copilului, a altor persoane ori a 
unor distrugeri importante de bunuri materiale. Măsurile nu se aplică punitiv, ci doar pentru 
oprirea comportamentelor deviante.  
(2) Sunt interzise măsurile disciplinare excesive sau iraţionale, cum ar fi: 
a) pedeapsa corporală; 
b) deprivarea de hrană, apă sau somn, iar meniurile nu trebuie modificate ca formă de 
pedeapsă; 
c) penalitățile financiare; 
d) orice examinare intimă a copilului dacă nu are o raţiune medicală şi nu este efectuată de 
personal medico-sanitar; 
e) confiscarea echipamentelor copilului; 
f) privarea de medicaţie sau tratament medical; 
g) pedepsirea unui grup de copii pentru comportamentul unui copil din grup; 
h) implicarea unui copil în pedepsirea altui copil; 
i) orice restricţionare a contactului cu persoanele importante pentru copil dacă nu există o 
hotărâre în acest sens, conform legii. 
ART. 5 Este exclusă utilizarea oricărei forme de umilire, incluzând batjocura, pedepsirea în 
public, dezbrăcarea copilului sau expunerea lui grupului de copii. 
ART. 6 Copilul nu poate fi izolat fără supraveghere, nu poate fi ţinut în camere fără lumină, 
sursă de căldură 
ART. 7 Tipuri de sancţiuni permise:  
a) Restrângerea sau anularea a o serie de avantaje (învoiri, activităţi de petrecere a timpului 
liber, vizionarea programelor TV) ; 
b) Indicarea unei  sarcini suplimentare sau a unei sarcini care nu-i face plăcere. Acest tip de 
sancţiune este potrivită în special copiilor mai mari, după ce se asigură înțelegerea de către 
acesta care este comportamentul dezaprobat. De asemenea trebuie adecvată sarcina 
capacităţii copilului, astfel încât ea să fie proporţională cu fapta lui; 
c) Se poate trimite copilul într-o încăpere separată pentru a reflecta la faptele sale. Uşa 
încăperii nu trebuie niciodatã închisă, personalul trebuie să monitorizeze sau să însoţească 
copilul pe durata oricărei separări. 
ART. 8 Este important ca orice sancţiune sa fie consemnată şi comunicată celorlalţi colegi, 
pentru a se evita dubla sancţionare pentru acelaşi comportament, şi de asemenea pentru a nu 
se produce confuzii sau interpretări greşite ale faptelor. 
ART. 9 Măsurile restrictive reprezintă o ultimă soluție de prevenire sau stopare a vătămării 
copilului, a altor persoane ori a unor distrugeri importante de bunuri material. 
ART. 10 Toate cazurile în care se aplică măsuri restrictive copiilor sunt înregistrate într-o Fișă 
specială de evidență a comportamentelor deviante în care se precizează: numele copilului, 
data, ora și locul incidentului; măsurile luate, numele membrilor personalului care au acționat, 
numele altor persoane, persoane martore la incident, inclusiv copii, eventualele consecințe ale 
măsurilor luate, semnătura persoanei autorizate să efectueze înregistrările de maxim 24 de 
ore. 
ART. 11  Șeful complexului este informat imediat cu privire la măsurile restrictive aplicate și în 
funcție de particularitățile cazului (starea de sănătate a copilului, istoric de comportament 
deviant, factori de risc) și va decide modalitatea de intervenție și monitorizarea ulterioară, 
precum și persoana responsabilă. 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 11734/18.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă  din cadrul 

Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart”al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

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

publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
Complexul de servicii sociale „Irene şi Stuart” include două servicii sociale: 

1) Centrul de primire copii în regim de urgenţă; 
2) „119-Număr unic naţional de raportare” 

 Centrul de primire copii în regim de urgenţă face parte din tipurile de servicii sociale de 
tip rezidenţial permise de art. 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Toate serviciile 
sociale funcţionează, conform legislaţiei, în baza unui regulament de organizare şi funcţionare, 
ce se supune aprobării Consiliului Judeţean. 

De asemenea, se propune aprobarea a patru proceduri pentru care Ordinul Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru 
serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială (anexa 
2) reglementează că sunt anexă la Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

Cele patru proceduri sunt: 
1) Procedura privind admiterea copiilor în centrul de primire în regim de urgenţă reglementată 
de standardul 1 al Modulului l :”S1.3. Centrul aplică o procedură proprie de admitere. 
Admiterea se efectuează conform unei proceduri clare, elaborată de furnizorul de servicii 
sociale care administrează centrul şi este anexă la ROF.” 
2) Procedura privind încetarea serviciilor în centrul de primire în regim de urgenţă 
reglementată de standardul 2 al Modulului l :”S2.1. Centrul deţine şi aplică o procedură proprie 
privind încetarea serviciilor şi asigură pregătirea copiilor în vederea părăsirii centrului . 
Procedura de încetare a serviciilor este anexa la ROF.” 
3) Procedura privind protecţia copiilor împotriva abuzurilor şi neglijării centrul de primire în 
regim de urgenţă reglementată de standardul 1 al Modulului Vlll :”S1.1. Centrul deţine şi aplică 
o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz, 
neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului.Procedura privind 
identificarea, semnalarea şi soluţionarea suspiciunilor şi de abuz, neglijare, exploatare sau 
orice altă formă de violenţă asupra copiilor din centru este elaborată de furnizorul de servicii 
sociale care administrează centrul şi este anexă la ROF.” 
4) Procedura privind controlul comportamentului copiilor centrul de primire în regim de urgenţă 
reglementată de standardul 2 al Modulului Vlll :”S2.1. Centrul deţine şi aplică o procedură 
privind controlul comportamentului copiilor.Procedura privind controlul comportamentului 
beneficiarilor este disponibilă la sediul centrului, anexă la ROF.” 

În conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului 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 se aprobă prin hotărâre a consiliului 
judeţean. Rregulamentul este întocmit conform modelul-cadru aprobat prin HG nr. 867/2015. 

Ca urmare a considerentelor prezentate, se propune aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă din cadrul 
Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart” al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 

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 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  
1. ex./17.10.2022                                                                                                                                                                Stănescu Mădălina  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 11734/18.10.2022 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă  din cadrul 

Complexului de servicii sociale „Irene şi Stuart”al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 
 

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 primire copii în regim de urgenţă din cadrul Complexului de servicii sociale „Irene 

şi Stuart”al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

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. 

 

 
Direcţia economie şi 

finanţe, 
Director executiv 
Stoica George 

 
 

Direcţia Dezvoltare 
Regională, 

Director executiv 
Angheluţă Laura Delia 

Direcţia Programe, 
Director executiv 
Epure Camelia 

Direcţia Arh. Şef, 
Arhitect Şef 

_____________ 

Direcţia Patrimoniu, 
Director executiv 
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Direcţia Tehnică, 
Director executiv 
Măciucă Radu 

Serviciul de management al 
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securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

__________________ 
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şi probleme juridice, 

Şef serviciu 
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